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Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har sponsringsintäkter ökat i världen. Sett i monetära tal utgör 
sponsring den näst största delen av företagens investeringar i marknadsföring. 
Sponsring är inget nytt fenomen utan har pågått länge och traditionellt sett är det 
sportrelaterade personer och evenemang som tar emot den största andelen sponsring. De 
arrangemang som däremot ökar mest i Sverige är kulturella evenemang. Samma trend 
syns inte i sponsorintäkterna utan dessa har den lägsta tillväxten när det kommer till 
kulturella evenemang. 
 
På flera ställen runt om i världen talas det om kulturell tillväxt, att med hjälp av kultur 
utveckla samhället. Att Umeå blev värd för kulturhuvudstadsåret 2014 berodde till stor 
del på kulturdriven tillväxt. Ett kulturhuvudstadsår har en specifik karaktär, det sträcker 
sig över ett helt år och är inte återkommande till samma stad.  Kansliet som 
administrerade Kulturhuvudstadsåret 2014 var Umeå2014 och de slöt samarbeten med 
flertalet företag vilket kan ses som sponsorskap. Dessa företag hade en begränsad insikt 
över årets planering samtidigt som de inte heller hade referenspunkter från tidigare år. 
Syftet med denna studie var därmed att undersöka vilka motiv som drev företagen att 
ingå i ett sponsorskap med Umeå2014.  
 
För att undersöka detta har vi genomfört en kvalitativ studie med fokus på Umeå2014. 
Våra intervjuade respondenter består av representanter från fem företag som samarbetat 
med Umeå2014. För att komplettera deras uppgifter har även intervjuer genomförts med 
Umeå2014 samt en eventbyrå som arbetar med sponsring. Respondenternas svar har 
sedan analyserats med hjälp av de valda teorierna.  
 
Studien visar att det finns ett flertal motiv att sponsra ett Kulturhuvudstadsår. Det mest 
centrala motivet var att företagen kände en stark vilja att bidra till den regionala 
utvecklingen. Vidare visade studien att flera företag såg samarbetet som ett sätt att 
förändra varumärkets image genom att överföra värden från Umeå2014. Andra företag 
hade som största motiv att synas på nya marknader och därmed skapa 
varumärkesmedvetenhet.   
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1 Introduktion 
Vi kommer i detta inledande kapitel att beskriva studiens problembakgrund samt 
redogöra vad tidigare forskning har behandlat och de områden där vi ser att 
forskningen är bristfällig. Därefter presenteras studiens problemformulering 
tillsammans med dess syfte. Kapitlet avslutas med vilka avgränsningar vi väljer att göra 
för att tydliggöra studiens ramar. 

1.1 Problembakgrund: 
De flesta personer har på ett eller annat sätt varit delaktiga i ett evenemang, antingen 
som åskådare eller genom delaktighet i ett arrangörsprojekt. I dagens samhälle 
arrangeras det otaliga evenemang av olika karaktärer inom bland annat sport, kultur och 
samhälle. För att dessa evenemang ska vara möjliga att arrangeras så krävs ofta 
finansiellt bidrag från utomstående personer eller företag och dessa aktörer definieras 
som sponsorer (Lee et al., 1997, s. 159). Sponsorskap är en form av marknadsföring och 
sett till marknadsföringsmixen så ingår den under kategorin “promotion” (Mullin et al., 
2000, s. 256). Med detta menas att sponsorskap är ett sätt att kommunicera ett budskap 
till sina kunder samt för att öka medvetenheten om varumärket och initiera till köp 
(Mullin et al., 2000, s. 185). Definitionen för vad sponsring är har under åren varit 
tvetydiga. Till en början sågs sponsring som ett finansiellt bidrag utan krav på 
motprestation men många forskare har olika perspektiv på definitionen (Roos & 
Algotsson, 1996, s. 18). Den definition som enligt många forskare är den mest vanliga 
är så som Mullin et al., (2000, s. 254) beskriver sponsorskap. Han definierar det som ett 
finansiellt bidrag för att som sponsor få access att direkt associera varumärket eller 
produkten till ett evenemang, ett företag eller en person och används för att uppnå de 
uppsatta marknadsföringsmålen. Sponsring ses som en indirekt intäkt då det inte är en 
intäkt som är direkt förknippat med evenemanget, exempelvis så är biljettintäkter en 
direkt intäkt (Mullin et al., 2014, s. 22). 
 
Sponsring omsätter mångmiljardbelopp runt om i världen. Under de Olympiska spelen i 
London 2012 sponsrade enbart Coca-Cola spelen med 100 miljoner dollar (The 
Guardian, u.å.). Sett till Sverige så har omsättningen för sponsring ökat de senaste åren. 
År 2000 omsatte svenska företag ca 2,5 miljarder kronor inom sponsring och år 2013 
var motsvarande siffra ca 6,5 miljarder kronor (Minnhagen & Thor, 2014, s. 7). 
Sponsring har vuxit till att bli den näst största kommunikationsmetoden vid 
marknadsföring för svenska företag sett till omsättning under 2013 (Minnhagen & Thor, 
2014, s. 4). De visar siffror på att endast marknadsföring genom internet och mobil är 
större sett till omsättningen. Största delen av sponsorernas investeringar sker inom 
idrotten som står för 72,8 % (Minnhagen & Thor, 2014, s. 6). Vidare redovisar de att 
resterande del investeras i social sponsring som utgör 14,3 % samt kulturell sponsring 
som utgör 12,9 % av investeringarna. 
 
Idrottsliga evenemang berör många runt om i världen men samtidigt har det skett en stor 
tillväxt på evenemang med kulturellt perspektiv så som musikfestivaler och andra typer 
av evenemang med kulturellt inslag (Gursoy et al., 2004, s. 171; Loots et al., 2011, s. 
121; Richards & Wilson, 2004, s. 1933). Exempelvis så har intäkter från 
musikevenemang i Sverige i snitt ökat med 14 % mellan 2010 och 2012 (MusikSverige, 
u.å., s. 24). Trots denna utveckling i Sverige så har sponsring haft den lägsta tillväxten 
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inom kulturella evenemang (Minnhagen & Thor, 2014, s. 6). Däremot har kulturen 
börjat ses som en drivkraft för samhällsutvecklingen (Tillväxtverket, 2015). Inte minst 
märks detta av i vår hemstad Umeå som har stått som värd för Kulturhuvudstadsåret 
2014. Organisationen bakom evenemanget är Umeå2014 och är en projektgrupp inom 
Umeå Kommun som styrs av Umeå Kommuns kulturhuvudstadsutskott (Umeå2014, 
u.å.). Organisationen har haft i uppgift att marknadsföra, samordna och inspirera 
kulturaktörer i regionen för att planera ett intressant och innehållsrikt kulturutbud under 
2014 (Umeå2014, u.å.). 
 
Evenemanget Kulturhuvudstadsåret särskiljer sig i många hänseenden utifrån dess 
specifika karaktär jämfört med många andra objekt som företag väljer att sponsra. Den 
specifika karaktären symboliseras av att det är ett kulturevenemang som sträcker sig 
över en längre begränsad tid samt att det inte är ett återkommande evenemang i Umeå. 
Evenemanget skiljer sig därmed från andra kulturevenemang som i regel pågår under en 
kortare tid (Storsjöyran, u.å.; Way Out West, u.å.; Stockholms Kulturfestival, u.å.). 
Evenemanget symboliseras även av flera inslag av kulturevenemang av både större och 
mindre skala. Varför då företag väljer att sponsra ett evenemang med ett sådant 
särpräglat karaktärsdrag och som inte är återkommande i Umeå gör det intressant för 
oss att studera. Då evenemanget inte är återkommande vet inte företagen hur 
arrangemanget kommer att tas emot av publiken och därmed blir det intressant att 
studera varför företag beslutat om ett samarbete med Umeå2014. 

1.2 Tidigare forskning 
Ämnet sponsring har flitigt studerats under de senaste 30 åren (Meenaghan, 1983; 
Aguilar-Manjarrez et al., 1997; Thwaites & Carruthers, 1998; Walraven et al., 2014). I 
en artikel från 1987 skriven av Gardner & Shuman identifierades sponsringens tillväxt 
och författarna förutspådde även att denna marknadsföringsform skulle fortsätta att 
växa. Gardner & Shuman (1987, s. 12) undersökte sponsring ur multipla perspektiv; 
sponsrande företagets, kundens, mottagaren av sponsring samt distributören av 
sponsring. Flera forskare har studerat effekter av sponsring (Groh & Raisinger, 2014; 
Meenaghan, 2001; Walraven; 2014). Meenaghan (2001) som valt att studera sponsring 
utifrån dess effekter fokuserade på hur konsumenten upplever ett sponsorskap. Det finns 
även studier som fokuserat på effekter av sponsorskap under längre tid. Ett exempel är 
Walraven et al., (2014) som har studerat huvudsponsorn för en fotbollsliga under flera 
år och därefter utvärderat utfallet. 
 
I en studie med OS som objekt kom författarna Macintosh et al., (2012, s. 50) fram till 
att det är viktigt att vara en officiell sponsor till ett evenemang för att nå fördelar. 
Studien visar också att när kunden har ett stort intresse för evenemanget så kommer 
denne även i större utsträckning uppmärksamma de sponsrade företagen. Slåtten et al., 
(2014) studerade också de faktorer som kommer att avgöra ett effektivt sponsorskap. 
Studien gjordes på ett specifikt sportevenemang som objekt och resultatet visade att 
matchningen mellan evenemanget och sponsorn är den viktigaste faktorn (Slåtten et al., 
2014). Samma resultat visade även Rifon et al., (2004) men då i en studie av sponsorer 
på en webbsida för hälsa. 
 
I en studie från 2001 menar Meenaghan (s. 97) att forskare lagt mest fokus på motiv 
inom ämnet sponsorskap. Forskare som gjort detta är Jonston & Paulsen (2014) som 
kartlade vilka faktorer som är viktiga när beslut om sponsorskap ska tas. Aguilar-
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Manjarrez et al., (1997) undersökte hur processen ser ut inför en eventuell investering i 
sponsring och Apostolopoulou & Papadimitriou (2004) visade att beslutet att sponsra 
inte nödvändigtvis måste vara affärsbaserat utan kan grundas i en vilja att bidra till 
samhället. 
 
De flesta studier när det kommer till sponsorskap är utförda mot sportevenemang såsom 
ett Olympiskt spel eller Världsmästerskap (Macintosh et al., 2012; Slåtten et al., 2014; 
Walraven et al., 2014). Mindre vikt har lagts på evenemang med kulturella eller 
musikaliska inslag. Forskare väljer också att i stor utsträckning att utföra sina studier 
med en kvantitativ metod (Gardner & Shuman, 1987; Rifon et al., 2004; Walraven et 
al., 2014). Detta är något som Slåtten et al., (2014, s. 232) uppmärksammat och 
efterlyser därför fler studier genomförda med en kvalitativ metod för att bidra till ökad 
förståelse för ämnet. Författarna syftar specifikt på studier gjorda utifrån företagets 
perspektiv med fokus på motiv och beslutsgrunder till sponsring (Slåtten et al., 2014, s. 
232). Därmed finner vi ett gap i forskningen då ingen tidigare studie fokuserat på vilka 
motiv som ligger som grund för att sponsra ett evenemang av den karaktär likt ett 
Kulturhuvudstadsår. 

1.3 Problemformulering: 
Utifrån att vi ser Kulturhuvudstadsåret som ett intressant evenemang att studera samt 
det gap som vi identifierat i tidigare forskning har vi valt att utforma följande 
problemformulering:  
 

Varför väljer företag att sponsra ett evenemang av Kulturhuvudstadsårets karaktär? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att identifiera vilka motiv som ligger bakom företagens val att sponsra 
Kulturhuvudstadsåret och vilka önskvärda effekter sponsringen ska generera. 
Ytterligare ett syfte är att undersöka om och i så fall hur företagen väljer att följa upp 
effekterna av sin investering. Vi har även som syfte att ge praktiska rekommendationer 
till företag och organisationer som har i uppgift att arrangera ett liknande evenemang 
med kulturellt perspektiv och belysa för dem vilka motiv som motiverar företag att 
besluta om att sponsra ett sådant evenemang. Genom detta kan arrangörer ta hjälp av 
denna studie för att motivera företag att ingå i ett sponsorskap. Ytterligare ett syfte är att 
bidra med praktiska rekommendationer till företag som har planer på att sponsra ett 
liknande evenemang. Studien ska ge en förståelse för hur ett samarbete med en kulturell 
aktör kan te sig samt hur företag kan dra nytta av ett samarbete. 

1.5 Avgränsningar 
För att göra studien tydligare i sitt fokusområde har vi valt att avgränsa oss till 
organisationen Umeå2014 och dess samarbetspartners. Vi har därmed valt att avgränsa 
oss ifrån fristående aktörer som har varit delaktiga under Kulturhuvudstadsåret och de 
möjliga sponsorer som funnits med i dessa sammanhang. Vi har även valt att avgränsa 
vår studie till att endast innehålla företag som finns lokaliserade inom Umeåregionen. 
Således har vi valt att bortse ifrån företag som varit företagspartners med Umeå2014 
men som inte finns representativa inom Umeåregionen. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva anledningen till vårt ämnesval samt belysa den 
förförståelse som vi författare besitter. Vi kommer även att argumentera för de olika 
metodval vi valt att tillämpa i vår studie samt hur den teoretiska referensramen har 
tagits fram. 

2.1 Ämnesval 
Bakgrunden till det valda ämnet ligger i grund och botten av att båda författarna är född 
och uppväxt i Västerbotten med en stark anknytning till Umeå. Umeå är en växande 
stad och vi hoppas att den utvecklingen fortsätter. Därmed vill vi studera ett ämne där 
företag är med och bidrar till projekt som bedrivs för att stärka stadens attraktionsvärde. 
Vi har även ett stort intresse av marknadsföring vilket är en viktig faktor när företag ska 
uppmärksamma konsumenter och dess omgivning om deras varumärke och produkter. 
Detta intresse har vuxit fram under studietiden och främst den psykologiska aspekten 
där företag kan välja mellan en rad olika former av marknadsföring. Att vi väljer att 
fokusera på sponsorskap som kommunikationsmetod beror främst på att det är en metod 
allt fler företag väljer men möjligtvis inte den främsta kanal som konsumenter tänker på 
när de hör ordet marknadsföring. 
 
Intresset för kulturella inslag är även det stort för oss författare. Dessutom satsat det 
mycket runt om i världen på kulturella evenemang vilket utnyttjas i företagens 
marknadsföring när de väljer att gå med som sponsor för evenemanget. Att Umeå har 
stått som värd för Kulturhuvudstadsåret 2014 gav oss ett gyllene tillfälle att kombinera 
vårt intresse för marknadsföring med det kulturella perspektivet. Vi ser det som ett 
väldigt intressant evenemang att studera då det kännetecknas av en specifik karaktär 
som i många avseenden skiljer sig åt mot framförallt idrottsliga evenemang.  Detta var 
den huvudsakliga orsaken till att studera vilka motiv som ligger som grund när företag 
väljer att sponsra ett evenemang av Kulturhuvudstadsårets karaktär. 

2.2 Förförståelse 
Att vi som författare har en viss kunskap eller förståelse för forskningsproblemet ligger 
enligt Bjereld et al., (2009, s. 14) som en medveten eller omedveten grund när 
problemet fastställs.  Johansson Lindfors (1993, s. 76) beskriver två typer av 
förförståelse där den ena är förstahandsförförståelse som belyser författarnas egna 
upplevda erfarenheter samt andrahandsförförståelse vilket innefattar lärande genom 
exempelvis studier och fortbildningar. Vi kommer att beskriva vår förförståelse enligt 
dessa två typer för att klargöra för läsaren vilken utgångspunkt vi författare utgår ifrån. 

2.2.1 Förstahandsförförståelse 
Båda författarna har på ett eller annat sätt varit delaktiga i en organisation där sponsring 
är en viktig del för organisationen, både i form av marknadsföring men även i form av 
det ekonomiska bidrag det ger. Björnstad har under studietiden arbetet på Vattenfall 
Kundservice där sponsring är en viktig del i företagets marknadsföring för att 
synliggöra varumärket i en bransch som är hårt konkurrensutsatt. Det ligger ingen 
erfarenhet hos Björnstad i hur valet av sponsorobjekt valts. Däremot har kundkontakter 
påvisat att attityden gentemot varumärket kan förändras hos en konsument med hjälp av 
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sponsring. Detta har påvisats genom att konsumenter i vissa fall väljer elhandelsavtal 
hos Vattenfall då de vet att företaget sponsrar det svenska skidlandslaget och att 
konsumenten säger att de vill bidra till detta. Björnstad har även ett förflutet inom 
idrottens värld då han har spelat ishockey på olika nivåer och insett betydelsen av det 
finansiella bidrag som sponsring ger. I alla klubbar han spelat med så har 
sponsorintäkter varit en förutsättning för att bedriva verksamheten. I de klubbar där 
sponsorintäkter varit låg så har det inneburit nedskärningar i bland annat 
materialkostnader, spelarlöner och reskostnader. 
 
Tjernström som även hon har varit aktiv i idrottsföreningar och har därför själv upplevt 
vilken påverkan sponsorskap kan ha för möjligheten att utöva en sport. Hon har även 
deltagit i att arrangera universitetsbaserade evenemang och har därifrån förstått vilken 
skillnad ett sponsorskap kan göra för exempelvis en arbetsmarknadsmässa. Med ett stort 
kulturintresse besöker Tjernström många evenemang där sponsring ofta varit essentiell 
för genomförandet. Att hon har kunnat tillgodogöra sig kultur till den grad har i stor 
utsträckning varit beroende av sponsorer och deras finansiella bidrag. 
 
Utifrån detta kan slutsatsen dras att vi har en positiv inställning till sponsring då  båda 
upplevt sponsringens möjliggörande effekter. Troligtvis kommer detta att inverka på 
studien i den mån att vi har en positiv attityd till sponsring som fenomen men även till 
respondenterna.  

2.2.2 Andrahandsförförståelse 
Båda författarna studerar sista terminen av Civilekonomprogrammet med inriktning mot 
handel och logistik. Under studietiden har marknadsföring varit ett ämne som berört 
studierna i stor utsträckning. Båda författarna har genom kurser så som marknadsföring 
samt försäljning fått en förståelse för vikten av marknadsföring hos ett företag och hur 
organisationen arbetar med olika delar av marknadsföringsmixen. Detta har lett till att 
båda författarna har en förförståelse av att företag motiveras till att investera i sponsring 
dels för att öka medvetenheten av varumärket, förändra eller stärka attityder gentemot 
varumärket eller att företaget vill bidra till samhället. Därmed förstår vi att det finns 
olika motiv för att investera i sponsring vilket skiljer sig från ett fall till ett annat. 
Björnstad har valt att under senare del i utbildningen inrikta sig mot marketing. Detta 
har gett honom en förförståelse för olika teorier inom konsumentbeteenden och hur 
företag strategiskt väljer att rikta sin marknadsföring mot specifika segment genom 
olika marknadsföringskanaler. Kursen har även bidragit till att Björnstad har en 
förförståelse för hur företag planerar strategiska beslut för sin marknadsföring. 
Tjernström har under sin senare del av utbildningen riktat sig mot management vilket 
har gett henne en djupare förståelse för hur olika beslut tas strategiskt. I kursen Project 
Management fick hon en teoretisk förståelsegrund för hur projekt planeras, genomförs 
och följs upp. Tjernström har även en förståelse för vikten av dessa delar. Denna 
kunskap kan appliceras på arbetet då sponsring av ett kulturhuvudstadsår kan ses som 
ett strategiskt projekt som kräver en tydlig styrning. 
 
Utifrån vår förförståelse för det valda ämnet så anser vi att det utgör en tillgång till 
studien att vi har varit påverkade av fenomenet sponsring från både den teoretiska 
aspekten men även genom de erfarenheter som arbetsliv och föreningsliv genererat. 
Patel & Davidsson (2011, s. 29) styrker även detta argument då de menar att intryck, 
tankar och kunskap inte ska ses som ett hinder när forskaren vill tolka och förstå 
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forskningsobjektet. Därmed kommer vi att ta tillvara på den förförståelse som vi 
författare besitter till denna studie. 

2.3 Verklighetssyn och kunskapssyn 
Vetenskapsteori och kunskapsteori är två omfattande områden som beskriver hur 
verkligheten och kunskap ska tolkas. Dessa områden kan delas in i naturfilosofi, även 
kallad ontologi, samt kunskapsfilosofi, även kallas epistemologi (Patel & Davidsson, 
2011, s. 15). Den ontologiska ståndpunkten förklarar vad som existerar och kan 
antingen ses ur ett objektivt synsätt genom objektivism eller ett subjektivt synsätt 
genom konstruktionismen (Bryman, 2011, s. 36). Vidare menar han att 
konstruktionismen utgår ifrån att verkligheten är en konstruktion som är påverkad av 
sociala aktörer. Detta skiljer sig ifrån objektivismen vars ståndpunkt ligger i att betrakta 
verkligheten som en plats där sociala företeelser inte kan påverka dess karaktär 
(Bryman, 2011, s. 36). 
 
Kunskapsteoretiska frågor eller den epistemologiska frågeställningen förklarar vad som 
ska ses som kunskap inom det ämne som studeras (Bryman, 2011, s. 29). Denna filosofi 
betraktas av i huvudsak två ytterligheter. I ena änden står positivismen vars synsätt är att 
se verkligheten ur ett objektivt perspektiv där händelser och fenomen kan bekräftas av 
våra sinnen (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014, s. 83). I den andra änden står 
tolkningsperspektivet vars synsätt är att subjektivt tolka och beskriva den sociala 
verkligheten (Bryman, 2011, s. 32). Patel & Davidsson (2011, s. 28) benämner detta 
synsätt som hermeneutik och står som raka motsatsen till positivismen och menar att 
detta synsätt tillämpas främst inom humanist-, kultur- och samhällsvetenskaplig 
forskning. Vidare menar Patel & Davidsson (2011, s. 29) att hermeneutikern utgår ifrån 
att tolka och förstå den sociala miljön genom människans handlingar och uttryck. 
 
Då syftet med vår studie är att kartlägga vilka motiv det finns för företag att sponsra ett 
evenemang av Kulturhuvudstadsårets karaktär har vi valt att se verkligheten som en 
arena där de sociala aktörerna har möjlighet att påverka dess utformning. Vi anser att 
det är den mänskliga faktorn som varit med och format de beslut som bidragit till att 
vissa företag väljer att sponsra Umeå2014. Vi anser att verkligheten i detta fall bör 
reflekteras ur respondentens ögon och att den sedan tolkas för att ge en förståelse till de 
val företagen gjort. Därmed har vi valt att tillämpa konstruktionismen och hermeneutik 
som synsätt då vi anser det är mest lämpad för vår studie. 

2.4 Angreppssätt 

För att relatera teorin med den insamlade empirin så menar Patel & Davidsson (2011, s. 
23) att det främst finns två sätt att angripa denna relation på. När forskaren utgår ifrån 
empiri och härleder dess data till en teori arbetar denne utifrån ett induktivt angreppssätt 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Johansson Lindfors (1993, s. 55) menar att detta 
angreppssätt innebär att den insamlade empirin ska stå som grund till att generera en 
teori. 
 
För vår studie kommer vi att utgå från redan befintliga teorier som kommer att utgöra 
vår grund till vår empiriinsamling. Detta tillvägagångssätt beskriver Patel & Davidsson 
(2011, s. 23) som det deduktiva angreppssättet då vi ämnar undersöka hur vår teoretiska 
referensram överensstämmer med föremålet vi studerar. Enligt Eriksson & 
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Wiedersheim-Paul (2014, s. 85) kännetecknas hermeneutiken av ett induktivt 
angreppssätt. Trots detta väljer vi att arbeta deduktivt då vår teoretiska referensram 
belyser de motiv som vi menar bör ligga som grund till att ingå ett sponsorskap till 
Kulturhuvudstadsåret. Vi kommer därmed att använda vår teoretiska referensram som 
bas för att kunna tolka vår empiri och skapa en förståelse för hur väl dessa motiv 
stämmer överens med vårt forskningsområde. 
 
Utifrån valet att se verkligheten utifrån ett socialt samspel via konstruktionismen samt 
genom en hermeneutisk kunskapssyn har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. 
Motivet till detta val kommer att belysas under kapitel 4.2 - Metodval. 

2.5 Perspektiv 
Att verkligheten kan ses ur olika perspektiv är ett vedertaget uttryck. Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2014, s. 42) menar på att svaret av en frågeställning kan se olika ut 
beroende på vems perspektiv forskaren utgår ifrån. Vidare menar Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2014, s. 42) att den sociala verkligheten kan skifta i sitt utseende 
och att i den sociala verkligheten ingår människor med dess tankar, dess verksamhet 
och dess språk. För vår studie ser vi verkligheten som en mänsklig produkt. Då syftet 
med studien är att kartlägga vilka motiv det finns för företag att ingå i ett sponsorskap 
med Kulturhuvudstadsåret kommer vi utgå ifrån ett företagsperspektiv. Vi väljer att se 
företagen som en beslutsfattande organisation och att det är människorna i 
organisationen som utgör beslutsfattandet. Företagen som officiellt ingått i ett 
sponsorskap med Umeå2014 är de företag vårt fokus ligger på. Därmed ser vi 
problemformuleringen ur ett företagsledningsperspektiv och främst från de sponsrade 
företagens sida. 

2.6 Litteratursökning 
Vid vår litteratursökning valde vi att i första hand läsa in oss på olika artiklar som berör 
vårt forskningsområde. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 91) menar att det är 
viktigt att i första hand som forskare skaffa sig en översikt över forskningsområdet 
genom att läsa in sig på sekundära källor som finns. Genom detta fick vi en tydlig bild 
över hur tidigare forskning sett ut samt vilka områden som tidigare forskning utelämnat. 
För att finna relevanta teorier till vår studie har vi framförallt använt oss av 
sökmotorerna EBSCO samt Google Scholar. I första hand har Google Scholar använts 
för att finna forskning som är väl citerade inom vårt forskningsområde. Följande sökord 
har framförallt använts för att leda oss till den relevanta forskning som vi efterlyst:  
 
Sponsorship, Sponsorship Event, Sponsorship Motives, Sponsorship Brand Image, 
Sponsorship Brand Awareness, CSR, Evaluate Sponsorship 
 
Utifrån de forskningsartiklar vi läst har vi även sökt oss vidare genom de referenser som 
forskarna tagit upp i deras studier och även utvecklat sökorden från exempelvis 
Sponsorship till Sponsorship Brand Awareness allteftersom arbetet pågått. Därigenom 
har vi haft möjlighet att söka oss vidare inom de teoretiska områden som vi anser är 
relevanta för vår studie vilket även gett en djupare inblick i vår teoretiska referensram. 
Mycket av den forskning som vi utgått ifrån har i regel bakgrund i tidigare forskning 
vilket lett till att vi både har ny forskning samt äldre forskning inom vår teoretiska 
referensram. 
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Bearbetningen av de artiklar vi hanterat under arbetets gång har genomförts på så sätt 
att vi har börjat med att läsa sammanfattningen för att få en förståelse för vad artikeln 
behandlar. Därefter har vi valt att läsa igenom hela artikeln om vi funnit den relevant för 
studiens syfte. Vi har noterat vilken typ av studie det är, vems intresse den är för samt 
resultaten den utger. Därefter har vi kunnat analysera i vilken utsträckning artikeln 
fyller en funktion till vår studie. Vi har även genom detta tillvägagångssätt kunnat ställa 
en artikel mot en annan artikel för att jämföra dess utförande, perspektiv och resultat för 
att säkerställa om det finns motsättningar eller likheter i studierna. Vi har även valt att i 
så stor utsträckning som möjligt försökt undvika att använda böcker i vår teoretiska 
referensram. De gånger böcker har använts är de gånger något har förklarats enligt ett 
mer övergripande perspektiv samt att vi har annan forskning som stödjer det författaren 
förklarar. 

2.7 Källkritik 
För att denna studie ska grunda sig i trovärdiga teorier är det viktigt att kritiskt granska 
de insamlade källorna. Thurén (2005, s. 11) menar att källkritik är till för att tolka de 
källor som används och att tolkningen ska vara rationell och logisk. Detta har vi gjort 
genom att kritiskt granska de källor vi använt till vår teoretiska referensram samt att 
teorierna är grundade hos fler än en forskare. Genom att kritiskt granska källorna så höjs 
trovärdigheten i studien (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 59). Vidare lyfter 
Thurén (2005, s. 13) fram fyra kriterier som bör uppfyllas för att säkerställa att källorna 
är trovärdiga. Dessa är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfri, vilka vi har haft 
i åtanke då vi sökt relevanta teorier. 
 
Äkthetskriteriet innebär att källan ska utge sig för vad den verkligen är och att den är fri 
från förfalskningar och andra typer av förvrängd information (Thurén, 2005, s. 19). För 
att uppfylla äkthetskriteriet har vi valt att endast använda oss av källor som är “Peer 
Review”. Detta innebär att källorna blivit granskade av andra forskare vilket vi anser 
gör källorna trovärdiga så att äkthetskriteriet uppfylls. Vi har även enbart använt oss av 
sökmotorerna Google Scholar samt EBSCO som tillhandahålls av Umeå 
Universitetsbiblioteks för att säkerställa att artiklarna ska vara trovärdiga samt i första 
hand använda oss av artiklar som är väl citerade inom vårt forskningsområde. Genom 
dessa åtgärder anser vi att vi har uppfyllt äkthetskriteriet. 
 
Samtidighetskriteriet bör uppfyllas genom att använda källor som är nyare i tiden och 
där informationen är färsk för studieämnet (Thurén, 2005, s. 30). Vi har därmed valt att 
i första hand använda oss av källor som tillhör nutiden. Äldre källor från 1980 och 
1990-talet har används vid de tillfällen där vi menar att forskaren har en tydlig och 
viktig poäng som är till stöd för vår studie. Vi har kritiskt granskat dessa studier för att 
överväga om de enligt oss kan ses som representativa inom området vilket de har i de 
fall vi använt oss av en äldre studie. 
 
Det tredje kriteriet är att källor ska vara oberoende av varandra. Thurén (2005, s. 53) 
menar i detta fall att primärkällor är mer trovärdiga än vad sekundärkällor är då de har 
traderats från primärkällan. Risken finns att en forskare misstolkar en annan forskares 
studie vilket kan förvränga det slutliga resultatet (Thurén, 2005, s. 18). Därmed har vi 
vänt oss till primärkällan i vår teoretiska referensram. När relevant information har 
blivit funnen i en artikel men varit refererad så har vi valt att gå till ursprungskällan för 
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att säkerställa att informationen är korrekt tolkad. Vidare kan misstolkning ha skett då 
samtliga artiklar som ligger till grund för vår teoretiska referensram varit på engelska 
och att ofrivillig misstolkning vid översättning kan ha uppstått. Samtidigt menar Thurén 
(2005, s. 53) att det i vissa fall är lämpligare att använda sig av en färsk andrahandskälla 
istället för en sentida förstahandskälla. 
 
Det fjärde och sista kriteriet är källornas tendensfrihet och ligger i vilken utsträckning 
forskaren har ett eget intresse för studiens syfte (Thurén, 2005, s. 66). Vidare menar 
Thurén (2005, s. 67) att en källa som är tendentiös bör kompletteras med en ytterligare 
källa som antingen är av motsatt tendens eller helt utan tendens för att informationen 
ska anses vara trovärdig. Vi har uppfyllt detta kriterium genom att dels kritiskt granska 
vems intresse studien är genomförd för samt att låta minst fyra studier, där skild tendens 
finns, grunda varje enskilt motiv i vår teoretiska referensram.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att börja med en inledande del om hur sponsring definieras 
och vilka uttryck den kan ta sig i form av. Därefter presenterar vi de motiv som utgör 
grunden i den teoretiska referensramen samt hur uppföljning av ett sponsorskap i 
vanliga fall utförs. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorikapitlet där vi 
sammanställer vilka forskare vi utgått ifrån samt en teoretisk modell som vi valt att 
använda i denna studie. 

3.1 Vad är sponsring? 
Som vi nämnde i inledningen så har definitionen på sponsorskap skiljt sig åt mellan 
forskare och den kanske mest förekommande är så som Mullin et al., (2000, s. 254) 
definierar sponsorskap: 
 
“Ett finansiellt bidrag för att som sponsor få access att direkt associera varumärket 
eller produkten till ett evenemang, företaget eller personen och används för att uppnå 
de uppsatta marknadsföringsmålen.” 
 
Grönkvist (2000, s. 10) beskriver hur Kultur och Näringsliv väljer att definiera 
sponsorskap: 
 
“Sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter till ömsesidig 
nytta. Företagets insatser ska kunna motiveras med ett utbyte som står i rimlig 
proportion till använda medel. Sponsring är inte detsamma som välgörenhet eller 
donationer och handlar ej om mecenatskap. Sponsring innebär att parterna frivilligt 
väljer varandra.” 
 
Ett entydigt begrepp för definitionen av sponsring är att det krävs en motprestation hos 
företaget eller personen som blir sponsrad (Grönkvist, 2000, s. 27; Mullin et al., 2000, s. 
255; Meenaghan, 1983, s. 8). Däremot är sponsring inte likvärdigt med reklam eller PR 
utan det är en metod för kommunikation och marknadsföring (Grönkvist, 2000, s. 10). 
Vi väljer att definiera sponsring både som Mullin et al (2000, s. 254) och som Grönkvist 
(2000, s. 10) gör. Vi anser att sponsring till stor del handlar om att ett företag eller en 
organisation vill associera sig med det sponsrande objektet och därför ingår i ett 
ömsesidigt samarbete. 

3.1.1 Olika typer av sponsring 
Efter litteraturgenomgången har vi skådat att sponsring kan uttrycka sig genom olika 
former (Meenaghan, 1983, s. 20; Mullin et al., 2000, s. 261; Tsiotsou & Alexandris, 
2009, s. 365). Vi har därmed valt att klassificera de mest förekommande formerna av 
sponsring i tre kategorier. 
 

• Enskild individ 
• Organisation och förening 
• Evenemang 

 
Den enskilde individen är en person som utövar en aktivitet och detta kan likväl vara en 
idrottsutövare (Séguin et al., 2005, s. 79) som en professor som forskar inom ett ämne 
som det sponsrande företaget bedriver sin verksamhet (Grönkvist, 2000, s. 107). 
Organisations - och föreningssponsring skiljer sig även det i stor skala. Dels så bedrivs 



 11 

sponsring till idrottsföreningar och idrottslag men även till större investeringar så som 
arenabyggen (Mullin et al., 2000, s. 261; Grönkvist, 2000, s. 110). Det område som 
omfattar vår studie är sponsring av evenemang. Även i detta avseende sker det i stor 
skala genom exempelvis sponsring av internationella evenemang som de Olympiska 
spelen (Söderman & Dolles, 2010, s. 14) men även mindre lokala evenemang 
(Grönkvist, 2000, s. 123). Evenemangens storlek delar Getz (2008, s. 407) in i fyra 
kategorier, mega evenemang, hallmark evenemang, regionala och lokala evenemang. 
Mega evenemang är det största evenemanget och karaktäriseras av en hög 
attraktionskraft för turism samt att det inte är ett återkommande evenemang på samma 
plats vilket Kulturhuvudstadsåret karaktäriseras av (Getz, 2008, s. 407). Den något 
mindre evenemangstypen är Hallmark evenemang, vilket även de har hög 
attraktionskraft för turism men de är återkommande på samma plats (Getz, 2008, s. 
407), exempelvis Vasaloppet. De evenemang som är ännu mindre är regionala och 
lokala evenemang vilka inte har lika hög attraktionskraft som de två andra (Getz, 2008, 
s. 407). Getz klassificering kan ses i Figur 1 nedan. 
     

 
Figur 1. The portfolio approach to event tourism strategy-making and evaluation 

McDonald (1991, s. 34) argumenterar för att sponsorskap, som marknadsföring, inte är 
direkt förknippat med företagets produkter eller dess kärnverksamhet. Han menar att en 
sponsor hjälper någon annan med den aktivitet som företaget vill förknippas med och 
samarbetet ska bidra till ökad Goodwill. 

3.2 Kännedom om varumärket 
Enligt Kotler (1991, s. 442) är ett varumärke uppbyggt av flera olika komponenter som 
exempelvis namn, logotyp eller märke. Antingen var för sig eller i en kombination, 
beroende på hur det uppfattas av konsumenten. Vidare menar han att 
varumärkeskännedom skapas genom att synliggöra ett varumärke för potentiella 
konsumenter. Det görs genom exempelvis marknadsföring i tv, radio och tidning men 
även genom mer okonventionella metoder såsom sponsring (Kotler, 1991, s. 442). 
 
Keller (1993, s. 8) menar att när varumärkeskännedom ökar, ökar även sannolikheten att 
konsumenten väljer märket. Vidare hävdar han att konsumenten även blir mer lojal 
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gentemot varumärket vilket stärker konkurrenskraften. I ett sponsorskap får mer 
välkända varumärken mer positiva effekter på varumärkeskännedom än mindre kända 
företag (Donlan, 2013, s. 245). Enligt Keller (1993, s. 2) består varumärkeskännedom 
huvudsakligen av två kategorier, varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage vilket 
därmed är igenkänningsfaktorn av varumärket samt uppfattning om vad varumärket står 
för. 
 
Vi väljer att se varumärkeskännedom som en effekt av ett sponsorskap. Vi menar att 
varumärkeskännedom är ett resultat av sponsorskapet vilket främst skapas genom ökad 
exponering och att varumärket kan förknippas med ett specifikt evenemang vilket kan 
förändra varumärkets image. Vi kommer därmed att först beskriva dessa två 
huvudsakliga motiv, varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage innan vi går in på 
andra motiv som kan ligga som grund vid ett sponsorskap. 

3.3 Medvetenhet om varumärket 
Den första delen som anses vara ett viktigt motiv till att företag väljer att sponsra är 
viljan att öka konsumentens medvetenhet om varumärket (Javalgi et al., 1994, s. 48). 
Keller (1993, s. 3) menar att varumärkesmedvetenhet handlar om konsumentens 
förmåga att framkalla märket från minnet under olika omständigheter. Vidare menar 
han att detta kan delas upp i två delar, varumärkesigenkännande och 
varumärkesåterkallelse. Keller (1993, s. 3) förklarar varumärkesigenkännande som 
konsumentens förmåga att komma ihåg ett varumärke baserat på tidigare exponeringar 
genom exempelvis den marknadsföring som företaget bedriver. Att kunden kan 
benämna ett märke baserat på associationer med en bransch eller en produktkategori 
beskrivs som varumärkesåterkallelse (Keller, 1993, s. 3). Därefter är den specifika 
köpsituationen som kommer att diktera vilken av dessa två faktorer som är viktigast. 
Keller (1993, s. 3) förklarar detta genom att varumärkesigenkännade kommer i störst 
utsträckning att användas i en affär där förslagen ligger framför kunden. Vid ett 
köpbeslut kan igenkännandet av ett märke ha stor inverkan på valet. 
Varumärkesåterkallelse blir viktigt när kunden ska välja vilken affär denne ska gå till 
(Keller, 1993, s. 3). Ett exempel som Nedungadi (1990, s. 263) tar upp är då en 
konsument ska besöka en restaurang. Han menar att konsumenten inte kommer att åka 
runt för att se vilka restauranger som finns tillgängligt utan denne kommer att välja en 
restaurang som personen redan har som urval i sitt medvetande. 
 
Keller (1993, s. 3) hävdar att varumärkesmedvetenhet är viktig ur tre olika aspekter. 
Han börjar med att referera till Nedungadi (1990, s. 273) som menar att vid hög 
varumärkesmedvetenhet ökar möjligheten att varumärket kommer till kundens åtanke 
när en viss produktkategori nämns.  Detta betyder att produkten kommer att vara ett 
potentiellt alternativ. För det andra menar Jacoby et al., (1977, s. 214f) att det har visat 
sig att konsumenter i stor utsträckning väljer varumärken som är familjära. Detta gäller 
främst när det kommer till köp med låg involveringsgrad (Hoyer & Brown, 1990, s. 
145) och konsumenten behöver inte heller ha några andra associationer till varumärket 
för att i slutändan välja det (Jacoby et al., 1977, s. 214). För det tredje påstår Keller 
(1993, s. 3) att varumärkesmedvetenhet också är viktigt när det kommer till den andra 
delen av varumärkeskännedom, att bygga varumärkets image. När kunden är medveten 
om ett varumärke kommer detta att underlätta associationer till varumärkets image 
(Keller, 1993, s. 3). 
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Keller (2009, s. 146) menar att allt som får konsumenten att utsättas för exponering av 
ett märke är potentiella verktyg för att skapa varumärkesmedvetenhet. Ju oftare en 
person utsätts för ett varumärke desto större blir chansen att denne känner igen märket 
(Keller, 1993, s. 10). Papadimitriou et al., (2008, s. 219) hävdar att många företag ser en 
stor potential i att stärka kundens varumärkesmedvetenhet genom ett sponsorskap. 
Vidare menar de att marknadsföring via ett sponsorskap kan uppfattas mer som en god 
gärning till skillnad från klassisk marknadsföring som har som intention att öka 
försäljning och på det sättet kan ett företags varumärke erhålla andra värdeskapande 
attribut som inte hade varit möjligt på annat sätt. För ett företag som är inte är så välkänt 
skapas i första hand varumärkesmedvetenhet vid ett sponsorskap (Papadimitriou et al., 
2008, s. 219).  
 
Exponering av ett varumärke är en naturlig del vid ett sponsorskap och därmed ser vi 
detta som en drivfaktor när företag valt att sponsra Umeå2014. Vi menar att företag 
möjligtvis har haft som mål att öka medvetenheten om varumärket hos konsumenter i 
Umeå och därmed sett Kulturhuvudstadsåret som en tydlig arena för Umeåborna. En 
mer värdefull effekt är när en positiv varumärkes image skapas vilket främst sker för 
väletablerade företag (Roy & Cornwell, 2004, s. 201) vilket är nästa motiv som vi går 
vidare med. 

3.4 Varumärkesimage 
Att företag använder sponsring som en metod till att etablera, stärka eller ändra 
varumärkets image är det många forskare som slagit fasta på (Gwinner, 1997; 
McDonald, 1991; Gwinner & Eaton, 1999; Smith, 2004). Definitionen av vad 
varumärkets image är beskrivs enligt oss bäst av Keller (1993, s. 3) som definierar det 
på följande sätt: 
 
“Brand image is defined here as perceptions about a brand as reflected by the brand 
associations held in consumer memory” 
 
Denna definition är den vi väljer att använda när vi talar om varumärkets image. Den 
påvisar tydligt att det är konsumentens egen uppfattning om varumärket, vilket speglas i 
dess associationer, som avgör hur varumärkets image uppfattas. Att använda 
sponsorskapet som en metod till att påverka varumärkets image är ett vanligt motiv till 
att ingå i ett sponsorskap (Gwinner & Eaton, 1999, s. 47). Dock skiljer sig motiven åt 
beroende på vilket objekt som sponsras. Exempelvis så påvisar Crowley (1991, s. 12) 
att företag som sponsrar idrott i större utsträckning vill öka medvetenheten av 
varumärket hos konsumenten medan företag som väljer att sponsra organisationer som 
bedriver välgörenhet i större utsträckning vill stärka eller ändra varumärkets image. Då 
vår studie granskar ett kulturellt evenemang anser vi att det möjligtvis finns ett motiv 
från företagens sida att förändra varumärkets image då sponsorskapet riktar sig mot ett 
evenemang som till stor del är till för att driva den regionala utvecklingen framåt (Umeå 
Kommun, 2010, s. 5).  
 
Motivet med att förändra varumärkets image ligger i att företagets varumärke ska 
associeras med evenemanget eller individen som sponsras (Gwinner & Eaton, 1999, s. 
48). Gwinner (1997, s. 146) argumenterar i en tidigare studie att sponsorobjektets image 
ska överföras till det sponsrade företagets varumärke och att det därmed skapar ett 
mervärde hos det sponsrade företaget. Smith (2004, s. 459) beskriver detta fenomen 
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med begreppet Brand Image Transfer och menar på att det även är en inlärningsprocess 
för konsumenten. Han menar på att en konsument som är intresserad i det sponsrade 
evenemanget tar åt sig av sponsorskapet i större utsträckning än den konsument som är 
mindre intresserad av evenemanget (Smith 2004, s. 459). Samtidigt menar Gwinner & 
Eaton (1999, s. 54) att ett evenemang som matchar det sponsrade företagets verksamhet 
i större utsträckning bidrar till att ge önskat resultat med att förändra det sponsrade 
varumärkets image. Även McDonald (1991, s. 36) argumenterar för detta och menar 
även på att det inte alltid behöver vara företagets verksamhet som ska matcha utan kan 
vara företagets kärnvärden som matchar med sponsorobjektet. Han tar exempelvis upp 
att banken Barclay sponsrar fotbollsligan i England och Barclay har en solid och 
traditionell image vilket även speglas inom fotbollen i England som är nationalsporten i 
landet (McDonald, 1991, s. 36).  
 
Detta anser vi är en intressant aspekt att studera då det inom Kulturhuvudstadsåret har 
funnits sponsorer som har en kärnverksamhet som inte överensstämmer med vad 
Kulturhuvudstadsåret speglar. Därmed finns en motsättning mellan vissa företags 
agerande och teorin som blir intressant att forska vidare på. Det är även intressant i den 
aspekten att Umeå ses, enligt oss, som en kulturstad och att företag möjligtvis vill stärka 
eller förändra varumärkets image genom att förknippas med ett kulturevenemang. Som 
vi tidigare nämnde i denna del så används imageöverföring främst vid sponsorskap till 
välgörande organisationer. Detta är något som vi ser som en God medborgare vilket 
även är nästa motiv som vi förklarar härnäst. 

3.5 God medborgare 
Teoriområdet Corporate Social Responsibility (CSR) har kritiserats hårt delvis på grund 
av att det inte finns någon vedertagen definition. Vad begreppet CSR betyder och 
omfattar skiftar mellan företag och ofta skapas en egen uppfattning (Grafström et al., 
2008, s. 38). Men grunden i begreppet förklaras som viljan att göra ”rätt” från företagets 
sida gentemot olika intressenter som berörs. Ett företag måste ta ett socialt ansvar vilket 
byggs i olika nivåer (Carroll, 1991). En ofta omnämnd författare inom ämnet är Carroll 
(1991) som konstruerade The Pyramide of Corporate Social Responsibility, en modell 
som sedan flitigt använts i litteratur inom ämnet.  
 

Figur 2. The Pyramide of Corporate Social Responsibility          
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Basen på pyramiden representerar det mest fundamentala i ett företag, att kunna skapa 
ekonomin (Carroll, 1991, s. 40f). Vidare menar han på att grundidén för ett företagande 
är att producera produkter eller erbjuda tjänster som konsumenter efterfrågar och på så 
vis skapa en acceptabel vinst. Utan ekonomin kommer företaget, i det långa loppet, inte 
heller kunna uppfylla de efterföljande stegen i pyramiden (Carroll, 1991, s. 40f). Han 
förklarar att denna del inte bottnar i vinst utan att företaget tar sitt ekonomiska ansvar 
gentemot anställda men även övriga intressenter. Företaget måste även verka inom 
ramarna för samhällets regler och lagar vilket är det andra steget i Carrols pyramid 
(Carrols, 1991, s. 41). Detta kan exempelvis innebära att företaget inte sysslar med 
korruption och denna del kan ses som både fundamental och självklar för den fria 
konkurrensen. Den etiska delen av pyramiden representerar värden och normer i 
samhället och dessa innefattar normer om bland annat miljön, konsumenter eller 
anställda (Carroll, 1991, s. 41). Denna del är inte ett måste från företagets sida att 
uppfylla men det är något som förväntas av dem. Carroll (1992, s. 41) hävdar att 
företagets image kan drabbas av negativa konsekvenser om de inte uppfyller sina etiska 
ansvarstaganden. Då normer snabbt ändras kan det vara svårt för företag att hålla jämna 
steg och alltid uppfylla dessa (Carroll, 1991, s. 41). Att agera i enlighet med de etiska 
aspekterna representerar en högre prestationsgrad än att endast följa legala restriktioner. 
Normer ligger ofta som förgrund till lagar som senare stiftas (Carroll, 1991, s. 41). 
 
Carrolls sista del i modellen representerar den filantropiska. Enligt 
Nationalencyklopedin (1991, s. 226) definieras ordet filantropi som: 
 

“Verksamhet som syftar till att osjälviskt hjälpa människor som är i nöd.” 
 
Av Carroll (1991, s.42) begränsas denna del inte enbart till människor i nöd utan 
innefattar ett bredare spektrum genom att använda CSR för att öka människors 
välmående. Detta kan exempelvis innebära att företaget bidrar till samhället, konsten 
eller utbildning genom att göra avkall på resurser i form av pengar, faciliteter eller tid 
(Carroll, 1991, s. 42). Den filantropiska delen är, enligt Carroll (1991, s. 42), inte ett 
måste från företagets sida och heller inte något som förväntas av dem i samma 
utsträckning som ett etiskt beteende. Han hävdar dock att dessa aktioner är högst 
önskvärda från samhällets sida. Då kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 haft ett tydligt 
mål att skapa en hållbar utveckling i regionen (Umeå2014, u.å.b) väljer vi att dels 
fokusera på toppen av Carrolls (1991, s. 42) modell av CSR, det filantropiska, då vi 
anser att ett motiv i att sponsra Umeå2014 kan grundas i en vilja att ge tillbaka till 
samhället. Enligt oss finns det inga incitament för ett företag att sponsra ett 
kulturhuvudstadsår på legala eller etiska grunder. Samtidigt anser vi att ansvarstagande 
genom CSR kan grunda sig i flera faktorer och inte nödvändigtvis behöver begränsas 
till en varför även hänsyn kommer att tas till det ekonomiska ansvaret ett företag har.  
 
Uppfattningen är att CSR i stora drag handlar om att ta ett samhälleligt ansvar (Carroll 
1991; Clarkson, 1995). Med en strikt definition av CSR som något kravlöst hävdar 
Wan-Jan (2006, s. 179) att det uppstår kritik då många forskare menar att företag sällan 
gör något som endast är grundad i intentionen att ge utan att nödvändigtvis få något 
tillbaka. Uppfattningen är att företag noga väljer var de vill placera sitt överskott med 
tanke på att vissa positiva effekter kan uppnås och därmed blir CSR ett begrepp företag 
använder för att skapa en image (Wan-Jan 2006, s. 179). Wan-Jan (2006, s. 182) 
bemöter i viss mån denna kritik och menar att företag till att börja med måste göra 
ekonomisk vinst för att överhuvudtaget kunna ta ett socialt ansvar. Om hänsyn tas till 
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Carrolls (1991) förklaring av CSR visar den att socialt ansvar inte endast begränsat till 
att göra gott för samhället utan att ansvaret sträcker sig till många plan. 
 
Kritiken mot CSR kan till viss del stävjas genom att dela in modellen i olika former 
såsom Mintzberg (1983, s. 3f) gör. Han definierar fyra olika former av CSR där 
företaget i den renaste formen ger utan att förvänta sig något tillbaka. Då ett 
sponsorskap kräver en motprestation av mottagaren (Mullin et al., 2000, s. 254) anser vi 
att detta skulle kunna kopplas till Mintzbergs (1983, s. 4f) definition av orenare former 
av CSR där företag räknar med att få något tillbaka. Enligt oss kan företagens vilja till 
att ta ansvar bottna i olika anledningar. Vidare anser vi att utövandet av CSR genom 
sponsring kan vara en del i att vilja utveckla samhället men behöver inte utesluta en 
intention att även stärka ekonomin i det egna företaget.    
 
I mer nutida forskning har det blivit allt mer vedertaget att diskutera CSR som en 
strategi att skapa konkurrensfördelar (Jamali & Mirshak, 2007, s. 243). Det har också 
blivit mer accepterat för företag att dra paralleller mellan CSR och lönsamhet (Lewis, 
2003, s. 356). Uhrich et al., (2014, s. 2027) visade i en studie att sponsorskap länkat 
med CRS kan få positiva effekter för företaget främst när det kommer till att stärka 
varumärket. De hävdar att dessa effekter är mest synliga när sponsorn och evenemanget 
har en låg passform, det vill säga, när det är svårt att relatera dem till varandra. Vidare 
menar de att genom sponsorskap utöva CSR när det finns en hög passform mellan 
företaget och evenemanget har inte visat några märkbara positiva effekter men heller 
inga negativa (Uhrich et al., 2014, s. 2027). Vi väljer att ta med detta motiv då vi menar 
att det kan vara ett skäl till att sponsra Umeå2014 då Umeå kommun ser kulturen som 
ett sätt att bidra till samhällsutvecklingen. Därigenom vill vi undersöka om företag som 
varit sponsor till evenemanget har sett samarbetet som ett sätt att bidra till den 
utvecklingen. 

3.6 Sponsring som marknadsföringsverktyg 
Sponsring är en kommunikationsmetod och ses därmed som en del av 
reklaminvesteringen (Walliser, 2003, s. 5). Rowley (1998, s. 384) menar att företag i 
många fall väljer att använda sponsorskap som ett komplement till sin övriga 
marknadsföring för att bredda täckningsgraden av sin marknadsföring. Grimes & 
Meenaghan (1998, s. 53) argumenterar för att ett sponsorskap inte får vara isolerat utan 
kräver stöd från andra marknadsföringsaktiviteter för att vara fullt effektivt. Vi som 
författare är eniga i detta argument men menar även att annan marknadsföring inte 
heller ska vara isolerad och att sponsorskapet kan ses som ett komplement till de 
aktiviteter som företag bedriver i sin övriga marknadsföring. Vi väljer därmed att 
studera om företag ser sponsorskapet som ett marknadsföringsverktyg för att täcka en 
större arena i sin marknadsföring.  
 
Vi börjar med att förklara hur vi ser detta som ett motiv som är till stöd för studien. 
Dolphin (2003, s. 176) argumenterar för att sponsorskap har utvecklats till att bli ett 
strategiskt verktyg för att kommunicera med sina konsumenter. Genom denna 
kommunikation kan företag spegla sin verksamhet på ett mer genuint sätt beroende på 
vilket evenemang eller person som företaget väljer att sponsra (Nicholls et al., 1999, s. 
365). Vi som författare håller vi med i dessa argument och ser sponsorskapet som ett 
strategiskt alternativ till övrig marknadsföring. Vi väljer att se detta som ett motiv som 
är sammanlänkat med motiven varumärkes medvetenhet och varumärkes image. Detta 
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då vi menar att sponsorskap leder till en ökad exponering av varumärket och att det 
leder till ökad medvetenhet om varumärket. Men även för att konsumenter ser 
varumärket i en annan kontext vilket leder till förändring eller förstärkning av 
varumärkets uppfattade image. Detta argument stöds även av Cornwell et al., (2001, s. 
42) som menar att ökad medvetenhet och imageförändring är en naturlig följd av ett 
sponsorskap. 
 
Vi ser marknadsföringsverktyget som ett strategiskt motiv och menar på att ett 
sponsorskap kan öka värdet i ett varumärke kombinerat med övrig marknadsföring. När 
företag väljer sponsring som en strategi i sin marknadsföring och att sponsorskapet 
symboliseras av ett aktivt ledarskap hos företaget så har företaget större möjlighet att 
differentiera sitt varumärke gentemot konkurrenter och öka det finansiella värdet i 
varumärket (Cornwell et al., 2001, s. 42). Vidare menar forskarna att just ledarskapet är 
en viktig del för att utveckla sponsorskapet till ett effektivt marknadsföringsverktyg. 
 
Vi väljer att se detta som ett motiv som symboliseras av ett rationellt och logiskt beslut 
hos beslutsfattaren när detta motiv ligger till grund för att ingå ett sponsorskap med 
Umeå2014. Vidare finns det motiv som i vissa fall karaktäriseras av ett irrationellt 
beslut och där i stor grad personliga intressen hos beslutsfattaren styr. Det så kallade 
hobbymotivet karaktäriseras av detta och kommer belysas i nästa del av studien. 

3.7 Hobbymotivet 
Det är inte alla gånger beslut är rationella eller logiska. Jones (2007, s. 352) menar att 
personliga värderingar hos beslutsfattaren kan påverkar beslut om när finansiellt stöd 
skall ges till en organisation. Flera forskare menar att det personliga intresset i många 
fall är en av orsakerna till att företag väljer att ingå i ett sponsorsamarbete (Thwaites & 
Carruthers, 1998, s. 211; Amis et al., 1999, s. 264; O´Hagan & Harvey, 2000, s. 219). 
Att vissa företag väljer att sponsra en aktivitet med motivet att de har ett personligt 
intresse till aktiviteten (Thwaites & Carruthers, 1998, s. 211) blir därmed en intressant 
faktor för vår studie att undersöka. Thwaites & Carruthers (1998, s. 211) nämner ett 
exempel där en idrottsman väljer att sponsra sitt gamla idrottslag med motivet att han 
vill ge tillbaka efter alla de goda åren som spelare. Grönkvist (2000, s. 53) menar att det 
personliga motivet kan grunda sig i ett antal olika orsaker, bland annat att 
beslutsfattaren själv är intresserad av ett evenemang eller att denne har 
familjemedlemmar i en organisation som denne önskar sponsra. Vidare förklarar han att 
beslutsfattare väljer att sponsra aktiviteter som ligger dem varmast om hjärtat. Vi menar 
att det möjligtvis finns företagare som har kulturen varmt om hjärtat och därmed 
grundar sitt beslut om sponsorskap i detta. Därmed anser vi att det är möjligt att 
personliga motiv kan vara en orsak till att företag väljer att ingå i ett sponsorskap med 
Umeå2014. Vi ser det även som ett tecken på att beslutstagaren har stor inverkan på 
vem/vilket objekt företaget väljer att sponsra och att det därmed blir avgörande vilka 
intressen denne har. 
 
Thwaites & Carruthers, (1998, s. 216) menar att  hobbymotivet ett icke rationellt beslut 
och företagen saknar en tydlig strategi med sin sponsorinvestering. Vi håller med om 
detta uttryck till viss del.  Vi anser att företag kan grunda beslutet genom ett icke 
rationellt handlade men vi hävdar att sättet de arbetar med sitt sponsorskap kan ha en 
strategisk plan.  Thwaites & Carruthers (1998, s. 216) menar även att företag som tar ett 
beslut att sponsra genom personliga intressen ofta saknar en avdelning som aktivt 
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arbetar med att utvärdera potentiella sponsorpartners samt att företaget saknar en 
systematisk uppföljning av sponsorskapet. Amis et al., (1999, s. 264) visar på att företag 
som inte är framgångsrika i sitt sponsorskap ofta grundat sitt beslut genom ett icke 
rationellt beslutsunderlag som i stor utsträckning beror på den enskilde beslutstagarens 
intressen. Studierna (Amis et al., 1999; Thwaites & Carruthers, 1998) visar på att ett 
framgångsrikt sponsorskap grundar sig i större utsträckning på ett rationellt beslut men 
trots detta så väljer ett antal företag att ingå ett sponsorskap motiverat av sina egna 
intressen. 
 
Då många forskare belyser detta som ett motiv till sponsorskap ser vi det som ett 
intressant motiv att studera. Vi vill skapa en förståelse om hobbymotivet kan vara en 
drivande faktor även vid sponsorsamarbetet med Umeå2014 trots att hobbymotivet, 
enligt studier, inte påvisat sig vara framgångsrik. Vi kommer därmed studera om 
personliga intressen kan ligga som grund för sponsorsamarbetet hos de företag som valt 
att sponsra Umeå2014. 
 
Utöver dessa motiv har vi som syfte att kartlägga i vilken utsträckning företag mäter 
och gör utvärderingar av sitt sponsorsamarbete med Umeå2014. Vi kommer att gå 
vidare med utvärderingen av ett sponsorskap i nästa del. 

3.8 Uppföljning 
O’Reilly & Madill (2012, s. 62f) menar att det finns några viktiga steg att ta hänsyn till 
när effekterna av ett sponsorskap utvärderas. För att en mätning ska vara användbar 
menar de att det krävs en tydlig målbild som sedan kan kvantifieras till mätbara värden. 
Crompton (2004, s. 272) menar att sponsorskapet bör utvärderas utifrån de enskilda 
sponsorerna för att resultatet ska spegla verkligheten i så hög grad som möjligt. 
 
Meenaghan (1991, s. 8) menar att till skillnad från traditionell marknadsföring, som 
baseras på framförandet av ett budskap via ljud, text eller kontext, så är sponsorskap en 
”tyst” kommunikation. Vi hävdar därför att ett sponsorskaps effektivitet kommer att 
förlita sig i stor utsträckning på exponeringen av företagets varumärke eller namn. 
Sandler & Shani (1989, s. 9) förklarar att en sponsor investerar monetärt eller icke 
monetärt kapital ofta i utbyte för exponering med företagets namn eller logga i samband 
med evenemanget. Keller (2009, s. 146) menar att allt som kan exponera ett varumärke 
ökar dess varumärkesmedvetenhet hos konsumenten. Han menar vidare att med en ökad 
medvetenhet kommer även en ökad familjaritet som kommer att påverka konsumentens 
preferens för varumärket. Som Crompton (2004, s. 272) menar är det även mest 
populärt att mäta det mediekapital ett sponsorskap genererar. Detta innefattar all 
exponering som görs i media, exempelvis omnämningar i tidningsartiklar eller på radio 
eller antalet sekunder ett varumärke visas via television under ett evenemang. 
Exponeringen räknas sedan om i monetära siffror utifrån hur mycket detta skulle kostat 
att investera i marknadsföring (Crompton 2004, s. 272).  
 
Beroende på sponsorn kan denna marknadsföring värderas olika högt (Crompton, 2004, 
s. 272). Crompton (2004, s. 272) nämner ett tobaksföretag som ett exempel. Han menar 
att då det är förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter i television, i många länder, 
värderas en omnämning av det sponsrade företaget högre jämfört med ett företag som 
kan marknadsföra sig via television.  
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Crompton (2004, s. 273) poängterar att det inte är synligheten av ett varumärke i media 
som är viktigt utan det essentiella är kvalitén på exponeringen. Detta håller Crimmins & 
Horn (1996, s. 12) med om och diskuterar även svårigheterna med att mäta effekterna 
av ett sponsorskap. De menar att det sponsrande företagets varumärke måste dela 
konsumentens uppmärksamhet med evenemanget. Därför kan inte en offentlig visning 
jämställas med motsvarande marknadsföring där endast varumärket deltar. Crompton 
(2004, s. 273) hävdar också att exponering via ett sponsorskap inte kan jämföras med 
annan marknadsföring och menar att de oftast har olika syften.  
 
Att mäta och göra om en exponering i monetära tal är en komplex uppgift (Crimmins & 
Horn, 1996, s.12) I vilket sorts medium exponeringen sker kommer också att ha stor 
betydelse för värdet av marknadsföringen (Crompton, 2004, s. 273). Vidare menar han 
att mediet kommer att avgöra storleken och demografin av de som ser notisen och att 
även notisens huvudbudskap kommer att ha en roll i hur värdefull exponeringen är. 
 
Det finns olika sätt att mäta huruvida märkesmedvetenheten har ökat under ett 
sponsorskap. Detta förklarar Crompton (2004, s. 276) och hävdar att validiteten av 
dessa mätningar ska oftast tas med en nypa salt. Han menar att människor har en 
tendens att länka en sponsor till ett evenemang utifrån märkets popularitet, inte 
nödvändigtvis utifrån att det faktiskt har sponsrat evenemanget. För att få en mer sann 
bild menar därför Crompton (2004, s. 276) att mätningar kan göras under en längre 
tidsperiod och med flera upprepningar och på så vis identifiera skiftningar i 
varumärkesmedvetenhet. Ett annat konkret sätt att mäta en ökad medvetenhet är genom 
att räkna ökningen av en aktiv handling som konsumenten gör, exempelvis att mäta 
antalet besök på företagets hemsida (Crompton, 2004, s. 277). 
 
Vidare förklarar Crimmins & Horn (1996, s. 12f) att helheten av sponsorskapets effekt 
kommer att påverkas av flera olika faktorer och bidra till dess ”övertalningsförmåga”. 
Forskarna hävdar att styrkan på länken handlar om att mäta konsumentens medvetenhet. 
Siffran räknas ut genom att mäta hur stor andel i procent som är medveten om att 
varumärket sponsrar ett evenemang och sedan subtrahera det med andelen som tror att 
en konkurrent är en sponsor. Skillnaden räknas utifrån den konkurrent som fått högst 
andel av personer som av misstag tror att de sponsrar. De menar att sponsorskapet är 
framgångsrikt om andelen som är medveten om länken är 15 %. Andelen som är 
medveten om länken måste även vara minst 10 % högre än den största andel som 
felaktigt tror att en konkurrent är sponsor. Författarna påpekar vidare att sponsorn aktivt 
måste arbeta för att kommunicera sitt deltagande i ett evenemang för att öka chansen att 
denna länk uppstår.  
 
Vidare menar Crimmins & Horn (1996, s. 16f) att hållbarheten av länken kan ge en 
uppskattning av effekten. Hållbarheten förklaras som hur länge sponsorskapet finns i 
konsumentens medvetande. Detta gäller både före och efter evenemanget då det har 
visat sig att konsumenten inte endast påverkas under det pågående evenemanget. 
Crimmins & Horn (1996, s. 17) hävdar att sponsorskapet kan skapa ett stöd för 
varumärket hos de som deltar i evenemanget. Detta kommer att bero på två faktorer; 
dels hur stark länken är mellan sponsorskapet och evenemanget men också på hur 
hängivna konsumenten är till evenemanget. En hängiven konsument kommer att vara 
tacksam för det insatser sponsorn bidrar med samtidigt som en mindre hängiven 
konsument inte bryr sig i samma utsträckning (Crimmins & Horn, 1996, s. 17f). Den 
sista faktorn Crimmins & Horn (1996, s. 18) hävdar som kommer att påverka 
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övertalningsförmågan är förändringen i uppfattningen om varumärket. Om 
konsumenten har reviderat sin syn på varumärket på ett positivt sätt har sponsorskapet 
haft en tillfredsställande effekt. Även Crompton (2004, s. 277) diskuterar förändringen i 
ett företags image tack vare sponsorskapet. Som tidigare nämnt innefattar varumärkets 
image associationer i konsumentens minne (Keller, 1993, s. 3). Crompton (2004, s. 277) 
menar även att tillit och trovärdighet ingår i ett varumärkes image och bör därför också 
mätas. 
 
Teorier kring hur ett sponsorskap utvärderas kan inte direkt kopplas till motiv för att 
ingå ett sponsorskap. Vi författare anser ändå att genom en genomgång av metoder för 
utvärdering kan vi ställa frågor kring om och hur företag ämnar utvärdera sitt 
sponsorskap. Vi menar att detta kommer att kunna ge oss en djupare förståelse runt 
motivet. Om intentionen att ingå i ett sponsorskap har en tydlig målbild och uppföljning 
anser vi att det är ett strategiskt och rationellt beslut. 

3.9 Sammanfattning 
Innan vi lämnar den teoretiska referensramen anser vi att det är lämpligt att 
sammanfatta denna del och ge en kortare beskrivning av centrala begrepp som används 
samt hur vi ser kopplingen mellan de olika motiven. 
 
Vi börjar denna sammanfattning med en sammanställning av de forskare och motiv vi 
valt att utgå ifrån samt vilka områden respektive forskare berör. Sammanställningen ser 
ni i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Teoretisk sammanfattning - Forskare, motiv och områden 

Teori Område Författare Metod 
Varumärkesmedvetenhet Varumärkeskapital 

 
 

Keller (1993)  
 
 

Teoretisk 
sammanställning 

Val av varumärke 
 

Jacoby et al., 
(1997) 

Kvantitativ 
 

Medvetenhet om 
sponsorskap 

Javalgi et al., 
(1994)  

Kvantitativ 
 

Värdeskapande 
sponsorskap 

Papadimitriou 
et al., (2008)  

Kvalitativ 
 

Varumärkesåterkallalelse Nedungadi 
(1990) 

Kvantitativ 

Varumärkesimage Vem riktar sig 
sponsorskap till 

Crowley 
(1991) 

Kvantitativ 
 

Sponsorskapets effekter 
 

McDonald 
(1991) 
 

Teoretisk 
sammanställning 

Skapa och överföra image 
 

Gwinner 
(1997) 
 

Teoretisk 
sammanställning 

Brand Image Transfer Gwinner & 
Eaton (1999) 

Kvantitativ 
 



 21 

Brand Image Transfer Smith (2004) Kvantitativ 

God medborgare (CSR) CSR 
 
 

Carroll (1991) 
 
 

Teoretisk 
sammanställning 

Definiera CSR 
 
 

Wan-Jan 
(2006)  
 

Teoretisk 
sammanställning 

CSR 
 
 

Mintzberg 
(1983) 
 
 

Teoretisk 
sammanställning 

Sponsorskap som en 
hävstång för CSR 

Uhrich et al., 
(2014) 

Kvantitativ 

Marknadsföringsverktyg Varumärkeskapital 
 
 

Cornwell et 
al., (2001) 

Kvantitativ 

Varumärkesåterkallelse 
 

Nicholls et al., 
(1999) 

Kvantitativ 
 

Interna organisationen 
 
 

Grimes & 
Meenaghan 
(1998) 

Kvantitativ 
 
 

Reklam och 
kommunikation 

Rowley (1998) Teoretisk 
sammanställning 

Hobbymotivet Beslutsfattarens inflytande Jones (2007) Kvantitativ 
 

Varför sponsra rugby 
 
 

Thwaites & 
Carruthers 
(1998) 

Kvantitativ 
 
 

Varför sponsra konst 
 
 

O’Hagan & 
Harvey (2000) 

Kvantitativ 
 
 

Kompetens om 
sponsorskap 

Amis et al., 
(1999) 

Kvantitativ 

 
Som tabellen visar har vi valt att använda oss av minst fyra olika källor i de motiv vi 
utgår ifrån för denna studie. Detta är ett medvetet val för att vi ska kunna lyfta flera 
vinklar på hur forskare ser på dessa motiv vid ett sponsorskap. Som vi nämnde i första 
kapitlet under 1.2 Tidigare forskning så är den mesta av forskningen gjord inom 
idrottsliga sammanhang. Däremot anser vi att det finns flera likheter till varför företag 
motiveras att sponsra idrottsliga evenemang såväl som kulturella, vilket leder till att vi 
väljer att använda oss av dessa forskningsområden för att studera om detta är fallet för 
denna studie. 
 
 
 
Vidare har vi valt att sammanställa dessa fem motiv i en modell så som vi anser att 
dessa hänger ihop och hur de påverkar varandra. 
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Figur 3. Motiv och samband 

 
Som modellen visar så ser vi varumärkeskunskap som en övergripande effekt av vad 
sponsorskapet ska uppnå. Kunskap om ett varumärke uppnås främst genom två motiv 
vilka är varumärkesmedvetenhet, i vilket grad en konsument känner till varumärket, 
samt varumärkesimage vilket beskriver hur konsumenten uppfattar varumärket. Vidare 
anser vi att hobbymotivet inte är ett strategiskt motiv till att ingå i ett sponsorskap men 
att det leder till exponering och därmed även ökad medvetenhet om varumärket. 
Därmed är hobbymotivet sammankopplat med varumärkesmedvetenhet och inte 
varumärkesimage. Att vi har sammankopplat god medborgare med varumärkesimage 
beror på att vi ser detta motiv som ett sätt att bidra till samhällsutvecklingen och att det 
därmed främst leder till att konsumenter får en förändrad attityd gentemot varumärket.  

Till sist har vi valt att se sponsorskapet som ett strategiskt val av marknadsföringsmetod 
som motiv till att samarbeta med Umeå2014. Detta motiv menar vi leder till både ökad 
medvetenhet om varumärket samt stärk eller förändrad image om varumärket beroende 
på hur företagen väljer att arbeta med sin sponsorinvestering. Det vi menar är att 
sponsorskapet kan ses som ett verktyg för att komplettera sin övriga marknadsföring 
och beroende på vad företagen väljer att kommunicera så kan det leda till olika effekter. 
 
Till sist har vi valt att belysa hur företag väljer att följa upp sitt sponsorskap. Som 
tidigare nämnt beskriver inte denna del ett potentiellt motiv till sponsorskap men vi ser 
ändå detta som en viktig del i vår studie. De motiv som vi valt att belysa är både 
rationella samt icke rationella. Det är inte självklart att det endast är ett motiv som styrt 
beslutet att sponsra. Ett motiv att sponsra grundat i intentionen att vara en god 
medborgare kan vara en kombination av att vilja bidra till välfärden i samhället 
samtidigt som en sidoeffekt är att företagets image förändras. Genom att undersöka 
huruvida företaget har i avsikt att följa upp sin sponsring hävdar vi att detta kan ge en 

Varumärkeskännedom 

Varumärkes-
medvetenhet Varumärkesimage 

God medborgare Marknadsförings-
verktyg 

Hobbymotivet 
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indikation om vad sponsringen ska generera. Vi menar att vi får en möjlighet att förstå 
hur företagen strategiskt har arbetat med sitt sponsorskap. 
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4 Praktisk metod 
Vi kommer i denna del förklara våra tillvägagångssätt för hur vi praktiskt har gått 
tillväga vid insamlingen av vår empiri. Vi inleder med hur strategin i forskningen sett ut 
och därefter en motivering till vårt metodval. Vi avslutar kapitlet med de etiska 
aspekterna som rört vår studie samt hur vi har bearbetat vår insamlade data i 
empiridelen. 

4.1 Forskningsstrategi 
Studien syftar att svara på vilka motiv som ligger bakom företags vilja att ingå i ett 
sponsorsamarbete med Umeå2014 och Kulturhuvudstadsåret. Detta leder till att 
evenemanget blir det självklara valet att studera och denna studie kommer således att 
genomföras via en fallstudie som forskningsstrategi. Denscombe (2009, s. 59f) menar 
att en fallstudie ger möjligheten att studera ett fenomen i detalj och genomförs i störst 
utsträckning endast mot en enda undersökningsenhet. Vi menar att en fallstudie är mest 
lämpad för denna studie då vi kommer att undersöka ett fenomen där företagsprocesser 
påverkar den sociala omgivningen och vi vill bidra med en djupare förståelse för hur 
detta fenomen påverkar de olika parterna. Denscombe (2009, s. 61) styrker detta 
argument då han menar att en fallstudie kan påvisa orsaken till att vissa resultat uppstår, 
vilket leder till en djupare förståelse för fenomenet. Nackdelen med att vi väljer att 
genomföra en fallstudie är att studien blir svår att generalisera när vi endast undersöker 
en enda enhet (Denscombe, 2009, s. 68). Kulturhuvudstadsåret består av flera olika 
kulturella evenemang under en längre tid (Umea2014c, u.å.) vilket leder till att denna 
studie inte kan generaliseras till enbart ett enda kulturellt evenemang. Dock anser vi att 
en fallstudie bättre kan bidra med den kunskap vi efterlyser i detta fenomen då 
Kulturhuvudstadsåret specifika karaktär kan ta sig i uttryck genom andra liknande 
evenemang. Genom detta kan vi utforma praktiska rekommendationer till de aktörer 
som väljer att genomföra ett evenemang av liknande karaktär. 

4.2 Metodval 
Som vi tidigare nämnt i vår teoretiska metod så har vi valt att se verkligheten som en 
konstruktion mellan de sociala parterna samt att vi ämnar tolka våra resultat genom en 
hermeneutisk kunskapssyn. Därmed har valet landat i att insamlingen av vår empiri sker 
genom en kvalitativ metod. Vi har en, enligt oss, god förförståelse för 
forskningsområdet och ämnar i större utsträckning tolka vår empiri för att förstå hur 
dess data överensstämmer med vår teoretiska referensram. Vi har därmed valt att 
tillämpa en kvalitativ metod vilket Patel & Davidsson (2011, s. 29) menar lämpar sig 
bäst då vi ämnar tolka verkligheten utifrån ord och utsagor. En kvantitativ metod är i 
större utsträckning fokuserad på att mäta ett fenomen i siffror (Denscombe, s. 320) 
vilket vår studie inte ämnar göra. 
 
Det medvetna valet av att använda en kvalitativ metod utgår ifrån att studieobjektet, 
Kulturhuvudstadsåret, är en företeelse som pågår under längre tid och som inte är 
återkommande i samma stad. Därmed anser vi att det möjligtvis finns kulturella 
skillnader för de olika städer som står som värd för Kulturhuvudstadsåret och att 
företagskulturen kan skilja sig mellan dessa platser. Vi ämnar få en djupare förståelse 
till varför företag i Umeåregionen motiveras till att sponsra ett evenemang av 
Kulturhuvudstadsårets karaktär. Enligt Denscombe (2009, s. 29) ger en kvalitativ metod 
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en djupare förståelse för studiefenomenet vilket vår studie efterlyser och vi anser att vi 
har en god grund att utgå från genom vår teoretiska referensram. 

4.2.1 Fördelar med kvalitativ metod 
Det finns ett antal fördelar med att genomföra en studie genom en kvalitativ metod. 
Denscombe (2009, s. 398) menar att datamaterialet är detaljrikt vilket medför att 
metoden i större utsträckning kan förklara den sociala kontexten jämfört med en 
kvantitativ metod. Detta ser vi som en fördel i vår studie då vi menar att den sociala 
kontexten påverkas av dess individer och att företag är en social konstruktion. Dessutom 
menar Denscombe (2009, s. 398) att en kvalitativ metod ger möjlighet till alternativa 
förklaringar vilket även det passar in på vår studie då just tolkningsperspektivet kommer 
att tillämpas. Denscombe (2009, s. 398) menar i detta påstående att analysen bygger på 
forskarens tolkningsskicklighet och att slutsatsen kan skilja sig beroende på vem 
forskaren är. Trost (1993, s. 57) menar på att den sociala miljön är komplex och att 
forskaren bör tolka för att förstå hur människan resonerar eller agerar vilket en 
kvalitativ metod med fördel bidrar till. Vi ser dessa påståenden som en fördel för vår 
studie till att besvara vår frågeställning. Dock finns det även nackdelar med en 
kvalitativ studie vilket vi bör ta i beaktning. 

4.2.2 Nackdelar med en kvalitativ metod 
Baksidan med att arbeta med en kvalitativ metod är att studien inte i samma 
utsträckning som en kvantitativ metod blir generaliserbar (Denscombe, 2009, s. 399). 
Däremot har vi inte som mål att generalisera resultatet då vårt studieobjekt, 
Kulturhuvudstadsåret, är ett evenemang som i stor utsträckning skiljer sig från andra 
evenemang utifrån dess specifika karaktär. Vi vill skapa en förståelse för hur andra 
företag eller organisationer som arrangerar ett liknande evenemang kan förstå vad som 
motiverar företag att ingå i ett sponsorskap. 
 
Denscombe (2009, s. 399) menar även att det finns en risk för att en kvalitativ metod 
speglar forskarens egen identitet eller egna övertygelser. En kvalitativ studie kan 
därmed bli allt för subjektiv (Bryman & Bell, 2013, s. 416). Däremot menar Denscombe 
(2009, s. 398) att det ligger en fördel i att forskaren själv tolkar resultatet. Då vi anser 
att vi besitter en god förförståelse för vårt forskningsområde samt att vi vill generera en 
djupare förståelse för ämnet ser vi en kvalitativ metod som mer passande för denna 
studie. Vi hävdar att möjligheten att tolka vår insamlade data överväger risken för 
subjektivitet i studien. Därmed anser vi att fördelarna väger tyngre än nackdelarna för 
denna studie och att det därmed blir motiverat till att genomföra denna studie genom en 
kvalitativ metod. 

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Genom vårt val av att genomföra en kvalitativ studie som metodval har vi även valt att 
genomföra intervjuer med våra respondenter. Enligt Trost (2010, s. 29) är intervjuer en 
av de vanligaste former av empiriinsamling vid en kvalitativ metod. Vi har som mål att 
en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer ska generera en tydligare bild till vilka 
motiv som ligger till grund för att sponsra Umeå2014. Denscombe (2009, s. 322) menar 
att en kvalitativ studie ger ett större djup i förståelsen för det studerade fenomenet. 
Enligt Trost (2010, s. 44) så används kvalitativa intervjuer för att ge forskaren en 
förståelse för hur en individs föreställningar om verkligheten ser ut. Ryen (2004, s. 102) 
fortsätter på detta spår och menar att intervjuer är påverkade av sociala företeelser och 
att de bygger på ett ömsesidigt deltagande mellan forskare och respondent. Kvalitativa 
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intervjuer tolkas därefter i sin helhet med mål att spegla verkligheten så som 
respondenten upplever den (Trost, 2010, s. 14). Detta resonemang stämmer väl in i den 
bild som vi vill förmedla med vår studie. Vi ser verkligheten som en konstruktion 
mellan sociala aktörer och har som mål att tolka våra resultat utifrån respondenternas 
svar. Därmed anser vi att intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt vid vår 
empiriinsamling. 
 
Vid valet av intervjumetod så har forskaren i huvuddrag två typer av intervjuer att välja 
mellan. Antingen tillämpas strukturerade intervjuer eller kvalitativa intervjuer (Bryman 
& Bell, 2013, s. 474). Vidare menar forskarna att strukturerade intervjuerna, i större 
utsträckning, är förknippade med kvantitativ forskning då detta tillvägagångssätt 
efterlyser hög reliabilitet och validitet. För denna studie har valet landat på att göra 
kvalitativa intervjuer då vi vill vara flexibla i våra frågor och låta respondenten svara 
utifrån vad denna känner i varje fråga. Kvalitativa intervjuer ger en högre flexibilitet 
jämfört med strukturerade intervjuer där vi har möjlighet att avvika från en 
intervjuguide beroende på situationen (Bryman & Bell, 2013, s. 474). Vi kan på så sätt 
följa den väg som svaren ger och fokusera på de områden och svar som ligger inom vår 
studie samtidigt som följdfrågor kan ställas och ge en djupare förklaring. 

4.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Den kvalitativa intervjun genomförs vanligtvis genom ostrukturerade eller 
semistrukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av att 
forskaren ställer frågor som respondenten får svara fritt på och liknar ett vanligt samtal 
(Bryman & Bell, 2013, s. 475). Den semistrukturerade intervjun har däremot ett 
upplägg i sina frågor som berör olika områden eller teman som forskaren efterlyser svar 
på (Bryman & Bell, s. 475). De menar vidare på att forskaren använder sig av en 
intervjuguide för att dessa områden ska beröras under intervjun men det krävs ingen 
specifik ordning för frågorna. Beroende på hur intervjun artar sig kan frågorna ställas i 
en annan ordning än vad de står i intervjuguiden. I båda fallen är intervjuerna flexibla 
men genom en semistrukturerad intervju har forskaren möjlighet att styra intervjun i en 
viss riktning men samtidigt låta samtalet vara öppet för att fånga det som är viktigt hos 
respondenten (Bryman & Bell, 2013, s. 476). Då vi valt ett deduktivt angreppssätt för 
vår studie har vi även valt att genomföra intervjuerna med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide där den teoretiska referensramen ligger som grund för frågornas 
utformning. 
 
Fördelen med att vi genomför semistrukturerade intervjuer ligger i att vi lättare kan 
jämföra de olika intervjuerna med varandra då vi får svar på i stort sätt samma frågor 
(Bryman & Bell, 2013, s. 479). Däremot ligger nackdelen i att intervjuerna kan styras 
till ett område som vi efterlyser med de frågor vi ställer. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 
477) finns det en risk att vi som intervjuare speglar vår bild genom frågorna så att 
respondentens verklighetsbild blir påverkad av vår. Detta har vi haft i åtanke när vi 
arbetade fram vår intervjuguide. Vi har valt att ställa öppna frågor som i så stor 
utsträckning som möjligt inte är ledande. Vi kommer att beskriva vår intervjuguide mer 
ingående i kapitel 4.3.3 Intervjuguide. 

4.3.2 Direkta intervjuer 
Intervjuerna kan genomföras på olika sätt och för denna studie har vi valt att använda 
oss av direkta intervjuer som sker ansikte mot ansikte mellan oss forskare och våra 
respondenter. Starrin & Svensson (1994, s. 124) menar på att genom direkta intervjuer 
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har intervjuaren möjlighet att tolka respondentens kroppsspråk för att på så sätt utröna 
om respondenten har en viss känsla inom sig vid en specifik fråga. Med hjälp av direkta 
intervjuer har vi uppfattat känslor som ligger utanför själva svaret på frågan. Vi har 
bland annat sett när respondenter ler eller blir extra alerta när en viss fråga ställs då 
denne har mer insikt i frågans natur. Motiveringen för varför vi valt att genomföra 
direkta intervjuer ligger dels i att samtliga respondenter som vi velat intervjua har varit 
tillgängliga här i Umeå vilket lett till att vi inte varit tvungna att resa utanför Umeå för 
att genomföra en intervju. En annan orsak till att vi valt att genomföra direkta intervjuer 
ligger i att det funnits ett begränsat antal sponsorer till Kulturhuvudstadsåret. Detta har 
lett till att vi velat ta till vara på alla intryck vi kunnat i mötet med våra respondenter. 
Genom den direkta intervjun har vi kunnat läsa av uttryck som vi hade gått miste om 
vid exempelvis en telefonintervju. Vi har även haft möjlighet att förtydliga en fråga då 
vi upptäckt att respondenten inte riktigt förstått frågan. 

4.3.3 Intervjuguide 
Det är vanligt att genomföra intervjuer med hjälp av en intervjuguide som belyser de 
områden som forskaren vill få svar på (Trost, 1993, s. 25). Vid våra intervjuer med 
företagspartners har vi valt att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide (Se appendix 
1) där vi har ställt upp sex frågor som är öppna i sin natur och därefter har följdfrågor 
inom området ställts. Bryman & Bell (2013, s. 475) menar att en semistrukturerad 
intervjuguide består av en lista på teman som ska beröras och att respondenten har stor 
möjlighet att svara fritt på frågan. Vidare lyfter forskarna fram att frågorna i en 
semistrukturerad intervjuguide inte behöver komma i samma ordningsföljd som i 
intervjuguiden. Vi valde att sammanställa en intervjuguide och därefter lära oss 
frågorna utantill för att i större utsträckning kunna följa respondenternas svar och byta 
tema om ett svar började närma sig ett annat tema. På så sätt har vi inte följt den exakta 
ordningsföljden i vår intervjuguide men ändå berört alla huvudfrågor vi efterlyst svar 
på. Motivet till att vi valde en semistrukturerad intervjuguide ligger i att vi har som mål 
att jämföra och analysera svaren mellan de olika företag som varit huvudsponsor till 
Umeå2014. Bryman & Bell (2013, s. 480) menar att det är blir enklare att jämföra 
svaren från olika organisationer om intervjuerna har genomförts med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide. Nackdelen med denna metod är att frågorna kan bli 
ledande vilket gör att respondenten svarar på det denne tror forskaren vill höra (Bryman 
& Bell, 2013, s. 477). Detta är något som vi har haft i åtanke när vi utformade 
huvudfrågorna. Vi valde därmed att utforma öppna huvudfrågor för att låta 
respondenten svara fritt på det berörda temat. I vissa fall har följdfrågorna blivit mer 
riktade för att efterlysa ett tydligt svar. 
 
Vår semistrukturerade intervjuguide har varit utformad med inledande formalia och sex 
huvudfrågor där första frågan har varit en inledande fråga till hur företaget väljer att 
arbete med sin sponsring överlag. Frågan har gett oss information om hur företagens 
sponsorsamarbeten ser ut och i vilket utsträckning de väljer att använda sponsorskap 
som en kommunikationsmetod. Vår andra fråga har gett oss information om vem som 
tog initiativ till att samarbetet med Umeå2014 uppstod samt hur företagen beslutade om 
att sponsra Kulturhuvudstadsåret och även vad som var lockande med att samarbeta 
med Umeå2014. Fråga tre har varit mer riktad till vilka motiv var bakomliggande för 
företagen när de valde att ingå i ett sponsorsamarbete med Umeå2014. Den fjärde 
frågan gav information om vilka fördelar och nackdelar de såg med ett sponsorskap med 
Umeå2014. Vi fick med denna fråga information om de såg specifika risker då det 
evenemanget är av en specifik karaktär. Den femte frågan ställdes för att utreda om 
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företagen hade en tydlig strategi med sitt sponsorskap med Umeå2014 och om de på 
något sätt har gjort uppföljningar av samarbetet. Den sjätte och sista frågan var en 
avslutande fråga för att få information om företagen ansåg sig själva nöjda med 
samarbetet eller om det fanns saker som kunde gjorts annorlunda om de fick möjlighet 
till det.  
 
Vi har även genomfört två intervjuer med företag som inte varit sponsor till Umeå2014. 
Vi har även genomfört dessa intervjuer med hjälp av intervjuguider. För att se dess 
struktur, se Appendix 2 och Appendix 3. 

4.4 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter genomförs ofta efter vad som är önskvärt och vilka som finns 
tillgängliga för studiens syfte (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 97). För vår studie har vi 
haft som mål att intervjua de företag i Umeå som varit huvudsponsorer till 
Kulturhuvudstadsåret. I denna studie har respondenter tagits fram genom ett målstyrt 
urval. Bryman & Bell (2011, s. 350) menar att ett målstyrt urval är ett vanligt 
tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning och innebär att respondenter valts genom att 
de besitter information som är relevant för studien. Då Kulturhuvudstadsåret enbart har 
haft ett begränsat antal huvudsponsorer så ansåg vi det mest lämpad att genomföra ett 
målstyrt urval och därigenom kontakta samtliga huvudsponsorer till 
Kulturhuvudstadsåret som befinner sig i Umeå. 
 
De samarbetspartners som funnits med i bilden är: 
 

• Balticgruppen – Fastighetsbolag i Umeå 
• Motorcentralen – Bilåterförsäljare i Umeå 
• Företagarna – Nationell företagsorganisation 
• Ultra – Varumärket som hanterar Umeås lokala kollektivtrafik 
• Umeå Airport – Umeås flygplats 
• VK-Media – Nyhetskoncern i Västerbotten 
• Swedbank – Nationell bank 

 
Dessutom har Kulturrådet varit samarbetspartner. Då de är en statlig myndighet som 
står för statsbidrag till kulturella ändamål runt om i Sverige (Kulturrådet, u.å.) så faller 
de bort från vår urvalsgrupp. Detta då vi vill intervjua företag och organisationer som 
finns lokaliserade i Umeåregionen. 
 
Den målstyrda urvalsmetoden är ett icke-sannolikhetsurval vilket leder till att studien 
inte blir generaliserbar då våra respondenter inte är utvalda via ett slumpmässigt sätt 
(Bryman & Bell, 2013, s. 452). Däremot är ett syfte med denna studie att ge praktiska 
rekommendationer till företag och organisationer som planerar att arrangera ett liknande 
evenemang, med kulturellt perspektiv, och belysa för dem vilka motiv som företag 
grundar sina beslut när de väljer att ingå i sponsorskapet. Med detta syfte i studien anser 
vi att vi ska fokusera på de företag som varit samarbetspartner med Umeå2014 och 
därmed blir det målstyrda valet av respondenter det mest lämpade. De respondenter vi 
har intervjuat bland dessa företag har haft ledande positioner men de har skiljts sig i 
vilken form de har en ledande position. Några respondenter har varit ägare eller VD för 
företaget och andra har varit kommunikations – och/eller marknadschef. Därmed har 
samtliga respondenter haft en god inblick i hur beslutsprocessen sett ut samt vilka motiv 
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som legat bakom beslutet. Vi kommer att presentera samtliga respondenter och deras 
position inom företaget i empiridelen. 
 
För att komplettera svaren från företagen som varit samarbetspartners har vi även valt 
att genomföra två intervjuer med personer som inte representerat ett företag som 
sponsrat evenemanget. Den ena intervjun har genomförts med en representant från 
Umeå2014 som står som värd för Kulturhuvudstadsåret. Detta var en inledande 
intervjun i syfte att få en förståelse för hur de har inlett samarbeten samt hur de arbetat 
med sina företagspartners. Den andra intervjun har genomförts med en representant från 
eventbyrån Heja! som gjorde en rättighetsinventering inför evenemanget. Denna 
intervju genomfördes i syfte att samla information som var behjälplig vid analysen av  
vår empirin. 

4.4.1 Access och bortfall 
För att minimera risken för att inte få tillträde till en intervju har vi valt att i första hand 
kontakta en person som har en ledande position inom företaget för att fråga om denne 
eller någon annan person som har inblick i sponsorskapet med Kulturhuvudstadsåret har 
möjlighet att ställa upp på en intervju. Detta tillvägagångssätt förklarar (Bryman & Bell, 
2013, s. 438) som en metod att låta högre chefer agera grindvakt för att låta oss få 
tillträde till andra personer inom företaget. På så sätt har vi kunnat referera till den 
person som varit aktuell att intervjua och därmed varit mer villig att ställa upp på en 
intervju. Dock har inte samtliga företag som sponsrat Umeå2014 haft möjlighet att 
ställa upp på en intervju. Detta beror på tidsaspekten där exempelvis Balticgruppen 
svarade på förfrågan men med svar att det tidigast var möjligt med en intervju efter att 
studien skulle stå klar. Swedbank är även de en samarbetspartner som vi inte lyckats få 
till en intervju med där vi sökt ansvarig person utan att lyckats nå denne. 
 
Dessa två samarbetspartners är de bortfall som vi har i denna studie. Generellt sett så 
ger varje bortfall en inverkan på slutresultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 
145). Dock handlar det i första hand om när resultatet ska generaliseras (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014, s. 145), vilket vi inte har som mål att göra, men vi ser det som 
att andra motiv eller infallsvinklar till varför företag sponsrat Umeå2014 hade kunnat 
upptäckas. Vi har tagit detta i beaktning men valt att fokusera på de företag vi fått en 
intervju med för att ge en förståelse för deras motiv till samarbetet. 

4.5 Etiska aspekter 
De etiska frågorna har fått en allt större betydelse i dagens forskning (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014, s. 91). Vidare menar forskarna på att detta är en viktig aspekt 
att ta hänsyn till då detta är till för att säkerställa att information inte förmedlas utan 
upplåtarens samtycke. Forsman (1997, s. 71) menar att frågornas utformning måste vara 
så tydliga som möjligt för att inte informationen i ett senare skede ska bli förvrängd och 
presenteras på ett annat sätt än vad respondenten menade. Därmed blir dokumentationen 
en viktig del vid empiriinsamlingen vilket i sig blir en etisk aspekt att ta hänsyn till 
gällande om intervjuerna ska bandas eller antecknas (Forsman, 1997, s. 92). För att 
säkerställa att de etiska aspekterna har uppfyllts i våra intervjuer har vi valt att uppföra 
några formalia som intervjuguiden har inletts med. Genom detta har vi säkerställt fyra 
etiska punkter som vi anser är viktiga att uppfylla. 
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Inledningsvis har vi inlett med att presentera tidsperspektivet av intervjun så att inte 
tiden blir en stressfaktor för respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter. Därefter har vi 
informerat att möjlighet för anonymitet för respondenten finns för att de ska kunna 
svara så ärligt som möjligt på våra frågor. Vi har även i samband med detta säkerställt 
om vi har möjligheten att citera respondenten i vår studie. Därefter har vi säkerställt hur 
informationen ska dokumenteras. I första hand har en inspelning av intervjun varit 
önskvärd men information om att anteckningar kan göras istället har framförts. Till sist 
har vi informerat att före studien är publicerad ska respondenten få möjlighet att läsa 
igenom de delar där dennes information och citat finns med. Detta för att säkerställa att 
respondenten kan känna sig trygg i de svar denna utger och att möjlighet för 
misstolkning från forskarnas sida kan korrigeras. 
 
Sammanfattningsvis är det dessa fyra etiska punkter som säkerställts: 
 

• Tidsperspektiv samt studiens ämne och syfte 
• Möjlighet till anonymitet samt om respondent får citeras 
• Dokumentation av intervju 
• Möjlighet att läsa utdrag ur studien där respondent finns med 

 
Samtliga respondenter har godkänt att de kan omnämnas med namn, företag samt att 
citering får göras. Samtliga respondenter har även godkänt att inspelning av intervjun 
får göras. 

4.6 Praktiskt genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer har genomförts hos de företag vi fått möjlighet att intervjua. 
Bryman (2011, s. 421) menar att det är viktigt att intervjun genomförs på en lugn och 
stillsam plats vilket har uppnåtts på de företag vi varit hos. Båda två har närvarat vid 
samtliga intervjuer. Under intervjuerna har en av oss varit den ledande intervjuaren och 
den andre har i större utsträckning varit fokuserad på svaren. På så sätt har en av oss 
haft möjlighet att i större utsträckning fokusera på strukturen av intervjun och den andre 
har kunnat ägna hela sin uppmärksamhet till svaren och därmed kunnat fokusera på att 
ställa följdfrågor. 
 
Samtliga intervjuer har inletts med att säkerställa de etiska aspekterna. Därefter har vi 
följt vår intervjuguide men samtidigt varit flexibla vilket gjort att vi har fått svar på 
samtliga frågor men i skild ordningsföljd bland våra intervjuer. Intervjuerna har spelats 
in vilket har underlättat för oss att göra en noggrann analys av vad som har sagts då vi 
har kunnat lyssna på intervjuerna fler än en gång (Bryman, 2011, s. 428). Vi har avslutat 
intervjuerna med att tacka för att de ställt upp och att det är till stor hjälp för vår studie 
och säkerställt att det inte är några frågor från respondentens sida. Vi har även ställt 
frågan om eventuella följdfrågor kan tas genom mailkontakt. Därefter har inspelningen 
stoppats och vi har lämnat lokalen. En sammanställning av längd, tid och plats för våra 
intervjuer ses nedan i Tabell 2 – Översikt intervjuer.  
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Tabell 2. Översikt intervjuer 

Respondent Datum Längd Form Plats 
Umeå2014 2015-05-12 34min Direktintervju Respondentens 

konferensrum 
Ultra 2015-03-26 32min Direktintervju Respondentens 

kontor 
VK-Media 2015-03-31 31min Direktintervju Respondentens 

konferensrum 
Motorcentralen 2015-03-31 32min Direktintervju Respondentens 

fikarum 
Företagarna 2015-04-16 1h, 5min Direktintervju Respondentens 

kontor 
Umeå Airport 
(Johansson) 

2015-04-17 30min Direktintervju Respondentens 
fikarum 

Umeå Airport 
(Jonsson) 

2015-04-29 37 min Direktintervju Respondentens 
fikarum 

Heja!  2015-04-24 53min Direktintervju Respondentens  
konferensrum 

 

4.7 Databearbetning 
Den insamlade empirin har bearbetats genom att i första steg transkriberats i sin helhet 
för att generera en överskådlig bild över intervjun. Detta beskriver Patel & Davidsson 
(2011, s. 120) som ett vanligt tillvägagångssätt när empiri har samlats in via 
ljudinspelningar. Patel & Davidsson (2011, s. 121) menar även att det är möjligt att 
genomföra löpande analyser vid en kvalitativ studie vilket kan generera idéer om hur 
forskaren ska gå vidare. Direkt efter respektive intervju har vi satt oss ner och noterat 
våra tankar och reflektioner från intervjun. Detta för att undgå att missa något som inte 
direkt sagts i ord men även för att nya frågor har väckts under arbetets gång.  
 
Efter att intervjuerna var genomförda och transkriberade så har vi läst materialet i sin 
helhet för att återkalla minnet av intervjun för att identifiera relevanta faktorer som var 
viktiga vid intervjun. Denscombe (2009, s. 372) menar att detta arbetssätt är viktigt för 
att skapa sig en bild av vad som verkligen sades under intervjun samt för att förstå 
underliggande faktorer ur respondentens svar. Vidare har vi sammanställt varje intervju 
i en löpande text som presenteras i empiridelen.  
 
Vid analysen av den insamlade empirin har vi sammanvägt empirin med vår teori samt 
våra egna reflektioner. Patel & Davidsson, (2011, s. 121) menar att det krävs en bra 
avvägning där citaten inte får bli för många och egna åsikter för få för då överlåts 
analysen till läsaren. Vi har gjort avvägningar som vi anser passar studien med citat och 
egna åsikter som stöds eller förkastas av vår teoretiska referensram.  
 
Vi har delat upp arbetet av transkriberingen och analysen av vår empiri mellan oss 
författare. För att säkerställa att ingen relevant information eller reflektion har missats 
så har vi gått igenom respektive analys tillsammans för att lyfta varandras reflektioner. 
På så sätt har vi lyckats säkerställa att ingen av oss har utelämnat något som vi anser 
bidrar till studiens syfte. Sammanställningarna av respektive intervju i empirikapitlet 
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har skickats till respektive respondent för att säkerställa att respondenterna godkänner 
innehållet och de citeringar som vi gjort. Detta har genomförts för att minimera 
misstolkningar i texten och för att öka läsarens trovärdighet för denna studie. De 
kommentarer som respondenterna lämnat resulterade i marginella förändringar i 
empiridelen. 
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens empiri. Vi inleder med att återge den 
information som de sponsrade företagen har gett oss. Därefter presenterar vi intervjun 
med Heja! som varit parten som upprättat rättigheterna kring sponsorskapet. 
Avslutningsvis presenteras intervjun med Umeå2014, den mottagande parten av 
sponsringen. 

5.1 Motorcentralen 
Motorcentralen är ett familjeägt aktiebolag och drivs av syskonen Anna Ericsson och 
Mikael Ericsson. Företaget startades 1944 av syskonen Ericssons farfar och har sedan 
dess även drivits av syskonens far (Motorcentralen, u.å.) Företaget är verksamt i Umeå 
och är återförsäljare av Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, VW Transporter samt Scania 
samtidigt som de bedriver uthyrningsverksamhet av bilar genom Europcar 
(Motorcentralen, u.å.). Bolaget är verksamma i Umeå, har ca 135 anställda och under 
2013 omsatte företaget 475 miljoner kronor (allabolag, u.å.a). 

5.1.1 Intervju med Anna Eriksson 
Vi har genomfört en intervju med Anna Ericsson som förklarar att hennes bror Mikael 
står som VD för företaget och har ansvaret för Scaniaaffären. Själv har hon ansvaret för 
personbilsaffären. När vi börjar med att ställa en fråga om hur företaget arbetar med 
sponsorskap så förklarar Ericsson att de är väldigt restriktiva med sitt varumärke. 
Företaget har en strategi att hellre satsa mycket och synas i några få sammanhang än att 
synas varje gång de bidrar med någon form av resurs till en person eller organisation. 
Detta innebär att de i vissa fall väljer att sponsra ett idrottslag eller utövare för att de ska 
få möjlighet att utöva sin idrott men att företaget inte alltid syns med sitt varumärke. 
Ericsson förklarar även att bilarnas varumärken är starkt knutna till olika idrotter som 
uppstått redan från fabrikens sida. Rent generellt så arbetar Motorcentralen med att 
synkronisera dessa bilmärken med den idrott de är kopplade till även här i Umeå. 
Exempelvis så är Skoda starkt kopplad till ishockey och Motorcentralen försöker 
därmed att sponsra ishockeyn även här i Umeå för att spegla bilens varumärke så som 
fabriken önskar. 
 
Motorcentralen ställer vissa krav på de personer/organisationer som de väljer att 
sponsra. Först och främst så styrs mycket centralt via bilarnas varumärken och den 
koppling de har till en viss idrott men det krävs även att det bidrar med någonting gott 
för Umeå som stad. Exempelvis så förklarar Ericsson att de valde att sponsra sporten 
innebandy den senaste säsongen med Skoda istället för ishockeylaget Björklöven. 
Orsaken till detta var att Motorcentralen ansåg att Björklöven inte hade en bra strategi 
för att utveckla ungdomsverksamheten och satsa på sina egna produkter och därför 
valde Motorcentralen att istället sponsra innebandyklubben IBK-City. För att citera 
Ericsson: 
 

”Vi verkar för lokal utveckling” 
 
Samarbetet med Umeå2014 inleddes med att Ericsson tog kontakt med representant för 
Kulturhuvudstadsåret hos Umeå Kommun. Första kontakten skedde 2011 då Ericsson 
läste i tidningen att Umeå skulle stå som värd för Kulturhuvudstadsåret 2014. Ericsson 
förklarar att hon snabbt insåg att Motorcentralen fyller 70 år under 2014 och att det då 
måste finnas något de kan göra tillsammans med Umeå2014. Avtalet med Umeå2014 
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skrevs på under hösten 2013 efter att Ericsson hade presenterat upplägget för 
ledningsgruppen och tillsammans tog de beslutet att ingå som företagspartner. Den stora 
anledningen till att Motorcentralen ville vara med som företagspartner med Umeå2014 
var att det sammanföll med företagets 70-årsjubileum. Men de såg även en chans att 
synas på en ny arena med kulturen i fokus och därigenom få möjlighet att möta andra 
människor som de annars inte gör naturligt. Tidigare har Motorcentralen varit rätt så 
traditionella i sina annonser och var de väljer att visa sitt varumärke men Ericsson 
menar att kulturen är en del av Umeå och därmed var Kulturhuvudstadsåret ett bra 
evenemang att synas på. Ericsson förklarar även att samarbetet med Umeå2014 har fått 
företaget att öppna upp ögonen för andra samarbeten än de traditionella som de tidigare 
bedrivit. Samtidigt ser Motorcentralen sig som ett företag som har ett ansvar mot 
samhället och att de ska vara med och bidra till den regionala utvecklingen. 
 
”Är man stor ska man vara snäll. Vi ska vara med och bidra till att Umeå utvecklas. Vi 
är så pass stora att vi måste känna nått slags ansvar att delta när Umeå utvecklas och 
det här är ju en utveckling av Umeå” 
 
Under samarbetet har Motorcentralen bistått med tio bilar som varit tillgängliga för 
samtliga aktörer som bedriver kulturell verksamhet i Umeå. Detta innebär att både 
kulturella aktörer som inte är direkt kopplade till Umeå2014 har haft möjlighet att boka 
bilar för att exempelvis flytta rekvisita för en teaterföreställning. Men även 
representanter för Umeå2014 har kunnat boka bil för att möta upp journalister som ska 
rapportera om Kulturhuvudstadsåret. Bilarna har varit utsmyckade med dekaler som 
visar Umeå2014s logotyp samt Motorcentralens eget varumärke. Motorcentralen har 
fått publicitet i annonser och runt de evenemang som Umeå2014 arrangerat. Däremot 
menar Ericsson att Motorcentralens logotyp inte har fått den publicitet som företaget 
hade förväntat sig. Företagets logotyp har varit synlig vid de evenemang som 
Umeå2014 arrangerat men vid annonsering har endast företagets namn skrivits upp. 
Företaget har även fått biljetter till evenemang som är kopplade till 
Kulturhuvudstadsåret som de i sin tur har kunnat lotta ut eller arrangera tävlingar för 
både deras kunder och personal. Ericsson tycker detta har varit en god sak att involvera 
sin personal i Kulturhuvudstadsåret genom utlottning av biljetter. 
 
Ericsson förklarar att företaget såg risker med att ingå i detta samarbete. Framförallt 
uppstod det funderingar efter invigningen då hon menar att den blev kritiserad av många 
i Umeå. Som Ericsson säger: 
 

”Det fanns ju många elaka tungor, och vad ska det här vara bra för” 
 
Men Ericsson och företaget hade en tro på att evenemanget skulle bli bra och hon tror 
själv att de flesta ”elaka tungor” har överbevisats. 
 
Samtidigt menar Ericsson att det är hon som har varit den drivande personen för att 
Motorcentralen har varit med som företagspartner till Umeå2014. Dock är hon inte själv 
särskilt kulturellt engagerad i vad som sker i Umeå men menar på att det har varit roligt 
att göra det här avsteget och se andra sidor av ett sponsorskap. Företaget ser även 
sponsorskapet som ett komplement till den övriga marknadsföringen som i stor 
utsträckning sker via annonser i tidningen Bil & Bostad. Tidningen ges ut av Bil och 
mäklarföretag i Umeå där bilföretagen är medlemmar i Motorbranschens Riksförbund 
(Bilobostad, u.å.). Motorcentralen har nu även som test att sponsra vädersändningen i 
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TV4 och ser det som en långsiktig strategi för varumärkesbyggnad. Inför samarbetet har 
Motorcentralen inte satt upp specifika mål som samarbetet ska uppnå. Vidare har 
företaget inte gjort någon specifik mätning om hur samarbetet med Umeå2014 har 
förändrat eller påverkat attityden eller igenkänningsfaktorn av deras varumärke. 
 
Till sist så menar Ericsson att Motorcentralen har gjort vad de mäktat med under 2014. 
Hon tycker att samarbetet har varit bra och att det har varit lättsamt att samarbeta med 
Umeå2014. Företaget sålde även fler bilar än någonsin under 2014 men Ericsson 
förklarar att det är svårt att dra den kopplingen direkt till samarbetet med Umeå2014 
utan det har säkerligen stor inverkan från de evenemang som arrangerats genom 
företagets 70-årsjubileum.  

5.2 Umeå Airport 
Swedavia är ett aktiebolag inom luftfartsbranschen (Swedavia, u.å.a). Koncernen äger 
och driver tio flygplatser i Sverige, från flygplatsen Kiruna i norr till Malmö i söder och 
hade 2014 en nettoomsättning på 5538 MSEK (Swedavia, u.å.b). Bolaget beskriver sin 
verksamhet som följande: ”Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla 
flygplatser” (Swedavia, u.å.a). Koncernens kunder är dels privatpersoner i form av 
resenärer men även andra företag såsom flygbolag (Swedavia, u.å.b). Den sjunde största 
flygplatsen är Umeå Airport (Å. Johansson, personlig kommunikation, 17 april, 2015) 
som 1961 hade sin första flygning (Swedavia, u.å.c). Under 2014 var Umeå Airport en 
samarbetspartner till Umeå2014 (Swedavia, u.å.d). 
 
Vi har genomfört två intervjuer som båda har arbetat som försäljning och marknadschef 
på Umeå Airport. Vi har dels intervjuat Linda Jonsson som hade uppdraget när de 
initiala tankarna om att samarbeta med Umeå2014 uppstod. Hon lämnade sin tjänst i 
mars 2014 och Åsa Johansson tog över detta uppdrag i juni samma år. Vi börjar med att 
presentera intervjun med Åsa Johansson då hon förklarade vad tjänsten innebar samt 
återger en generell bild hur Umeå Airport arbetar med sponsring och övrig 
marknadsföring. Vidare presenterar vi intervjun med Linda Jonsson som kompletterar 
bilden av Umeå Airports sponsorskap.  

5.2.1 Intervju med Åsa Johansson 
Vår respondent Åsa Johansson innehar det nuvarande uppdraget som försäljning och 
marknadschef på Swedavia Umeå Airport. En tjänst hon tillträdde i juni 2014. 
Johansson förklarar att hennes arbete innefattar fyra delar; angöringen framför 
flygplatsen, konferensdelen, taxfreebutiken samt marknadsförings- och eventytor. Rent 
intäktsmässigt utgörs den största delen av markytan framför flygplatsen, verksamheten 
kring taxibolag, hyrbilar, lång-, samt korttidsparkering. En annan del är 
konferensmöjligheterna flygplatsen har och jobbar med. Umeå Airport har även ansvar 
för Taxfreebutiken, som ägs av TNG men drivs av flygplatsens anställda personal. 
Johansson ansvarar även för flygplatsens marknadsföringsytor. På Umeå Airport finns 
möjlighet för företag att profilera sig och synas utåt mot resenärer, både nuvarande och 
presumtiva. Detta kan ske genom att synas genom foliering på golv, väggar och fönster 
eller exponering via vepor samt digital media. Flygplatsen har en evenemangsdel i gaten 
där företag kan hyra in sig för att kommunicera sitt budskap. Johansson förklarar att 
Umeå2014 använt sig av dessa kommunikationsmetoder under Kulturhuvudstadsåret. 
Vidare förklarar hon att Swedavia har som policy att vara restriktiva med sin sponsring. 
Som hon ser det var Umeå2014 snarare ett samarbete som båda organisationerna kunde 
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gynnas av och initialt såg man ett stort värde i det. För övrigt samarbetar Umeå Airport 
med hela regionen. Ett samarbete som är väl inarbetat med såväl landsting, kommun 
och universitet. Johansson ser sponsorskap som ett komplement till övrig 
marknadsföring. Däremot menar hon att just samarbetet med Umeå2014 fick ta så stor 
plats då det var en central händelse i Umeå och viktigt för hela regionen därför blev det 
den primära marknadsföringsstrategin under 2014.  
 
Då Johansson tillträdde sin tjänst i juni 2014 kan hon inte svara på vem som initierade 
kontakten men misstänker att det var Umeå2014 då hon menar att de hade en tydlig 
målbild redan från start. Umeå Airport såg tydliga värden för sitt varumärke i 
möjligheten att synas med Umeå2014 då de fyllde sitt varumärke med positiva värden. 

 
”Att synas tillsammans med dem skulle då förväntas bli ett värde för flygplatsen” 

 
Något som Umeå Airport arbetar hårt med är just att skapa en tilltalande atmosfär på 
flygplatsen. Målet är att kunna bibehålla känslan av förväntning som finns hos vissa 
resenärer när de ska resa via Umeå Airport. Resenären ska känna en trygghet när de 
befinner sig på flygplatsen. Johansson förklarade att Umeå Airport vill förmedla en bra 
början eller avslut för sina resenärer när de reser. 
 
Under Kulturhuvudstadsåret gjordes flera exponeringar av Umeå2014. Umeå Airport 
har varit med under hela året men Johansson anser att samarbetet främst tog fart under 
det tredje och fjärde kvartalet. Det som Johansson tror gav mest intryck var folieringen 
av fönstren som överblickar landningsbanan. Där välkomnades resenärer till 
Kulturhuvudstadsåret och innanför fönstren hängdes heliumballonger upp med 
Umeå2014s karaktäristiska hjärtelogga. 
 
”Så det avtrycket var väldigt starkt för de som landade men även de som kom till 
flygplatsen, att de såg att det inte var några tveksamheter att Umeå var kulturhuvudstad 
då” 
 
Ett antal hagar folierades även på golvet där resenärerna kunde dansa. När resenären 
väntade på bagaget kunde de dansa tango eller schottis och de yngre resenärerna kunde 
spendera tid i en lekhage där den tydliga avsändaren var Umeå2014. Även en 
navigeringsskärm sattes upp på flygplatsen med syfte att anländande resenärer smidigt 
kunde få information om vilka arrangemang som var aktuella. 
 

”Samarbete har sett ut som så att vi har erbjudit Umeå Airport som en arena till 
Umeå2014 och där har vi tittat på olika upplägg” 

 
För egen del har Umeå Airport varit delaktiga på de olika invigningarna. Däremot har 
företaget inte varit delaktigt i något övrigt evenemang även om hon tror att det hade 
varit möjligt. Företagets varumärke exponerades på Umeå2014s hemsida och var även 
synlig i en kortfilm som getts ut samt i en bok som snart har sin lansering. Därmed 
anser hon att Umeå Airport har fått den exponering som förväntades. Dock var 
exponering inte det primära motivet utan Umeå Airport ville synas med 
Kulturhuvudstadsåret som under 2014 ständigt växte. Ett samband sågs mellan denna 
tillväxt och strävan efter att bättre kunna koppla Umeå till olika städer. Profileringen att 
vara avsändare till en positiv känsla är något flygplatsen arbetar hårt med vilket inte 
alltid är lätt. Johansson medger att man inte gjort mätningar hur utfallet blev efter 
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samarbetet med Umeå2014. Däremot upplever hon att det har funnits en positiv energi 
på flygplatsen kring Umeå2014s marknadsföring. Resenärer har även använt 
navigeringsskärmen och dansat i de folierade hagarna. Däremot görs en undersökning 
två gånger per år där resenären utfrågas på en del punkter, alltifrån renlighet och 
prisnivåer till externa faktorer såsom flygbolag och bussanknytningar. Johansson menar 
att det då är svårt att veta hur enskilda faktorer påverkar utfallet. Hon tror att de positiva 
förändringarna som uppmättes under 2014 beror delvis på ombyggnationen som 
genomfördes och invigdes i mars samma år. 
 
På frågan om Johansson anser att något under Umeå2014 kunnat göras annorlunda 
svarar hon att med tydligare mål och planering skulle båda parter kunna få ut mer av 
samarbetet. Enligt henne fanns det ingen brist på kreativitet och idéer, varken ifrån 
Umeå Airports eller Umeå2014s sida. Hon tror även att Umeå Airport hade kunnat 
arbeta igenom upplägget mer internt, så att Kulturhuvudstadsåret fick genomsyra hela 
arbetsplatsen. Ett exempel som Johansson ger är när hon fick ett uppdrag av Swedavias 
interna tidning. Hon skulle välja en person som tidningen kunde följa där artikeln skulle 
visa hur Kulturhuvudstadsåret återfinns i personens arbetsdag. Detta blev för henne en 
svår uppgift då Kulturhuvudstadsåret inte var närvarande i hela den interna 
organisationen. Även om det i efterhand finns förslag på förändringar i upplägget är 
Umeå Airport nöjda med samarbetet. Samtidigt var året ett rekordår för Umeå Airport 
sett till antalet resenärer. Detta berättar Johansson och avslutar samtalet med:     

 
”Att den 12 december få ta emot den miljonte resenären, det var en riktigt bra pay-off 
tyckte jag. Det var en jätteviktig milstolpe för våran historia och där var Umeå2014 
absolut delaktiga. Så det var verkligen en fin avslutning på samarbetet mellan 
Umeå2014 och Umeå Airport.” 

5.2.2 Intervju med Linda Jonsson 
Vår andra respondent Linda Jonsson berättar att samarbetet med Umeå2014 inleddes 
tidigt. Första tanken väcktes efter en utställning som med hjälp av ljud och bild 
projekterade norrsken på tygdukar. Detta var 2009 och när det blev officiellt att 
Kulturhuvudstadsåret skulle förläggas i Umeå var flygplatsen redan tidigt vara med i 
bilden. Då resenärer inte reser till en flygplats utan till en destination ville Umeå Airport 
stå för det första mötet med Umeå. Jonsson förklarar att redan under 
ansökningsperioden så fördes det en dialog med Umeå Kommun om att initiera ett 
samarbete och när organisationen Umeå2014 bildades så togs dialogen vidare till dem. 
Umeå Kommun såg Umeå Airport som en viktig part då många resenärer reser till 
Umeå via flyg. Målsättningen var att förändra flygplatsen från den traditionella 
terminalen till en levande mötesplats. Umeå Airport gick inte in med monetära medel 
utan de erbjöd marknadsföringsplatser till Umeå2014. 
 
“Så hade de köpt reklamplatser så hade de fått betala väldigt mycket pengar. Så vi 
översatte egentligen de ytorna vi upplät i pengar och sa att då vill vi att det ska 
generera flygplatsen någonting tillbaka. Att det ska hända någonting, det ska bli 
någonting så det är inte bara är ett givande, utan även ett tagande” 
 
Jonsson förklarar att de folieringar som gjordes tydligt kommunicerade att resenärerna 
kommit till en Kulturhuvudstad. Umeå Airport ville även att Umeå2014 skulle skapa 
aktiviteter och interaktioner på flygplatsen för att göra den till en levande mötesplats. 
Önskemålet fanns även att aktiviteter med koppling till Kulturhuvudstadsåret skulle 
förläggas på flygplatsen. Exempelvis nämner Jonsson att diskussioner fanns om att 
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uppföra light-versioner på flygplatsen av evenemang som arrangerats under 
Kulturhuvudstadsåret. Hon anser även att många personer ser flygplatsen som en 
självklar part i ett evenemang som Kulturhuvudstadsåret. Därmed var inte den publicitet 
de fick genom Umeå2014 huvudmålet med samarbetet utan Umeå Airport hade som 
mål att associeras med Umeå2014 och skapa en levande flygplats. Hon ville inte att 
flygplatsen endast skulle ses som en reklamplats. 
 
Jonsson menar att ett evenemang som Kulturhuvudstadsåret ökar medvetenheten om 
regionen och destinationen men även att det ökar trafiken till och från destinationen. 
Med det menar hon att flygplatsen har en viktig roll för att bidra med goda 
kommunikationer. När fler konferenser och kongresser sker i staden så får fler upp 
ögonen hur enkelt det är att resa till Umeå trots att det ligger 60 mil norr om Stockholm. 
Jonsson menar på att fler företag får upp ögonen att de kan etablera sig på orten. Umeå 
Airport vill vara med och bidra till att Umeå får en ökad dragningskraft från 
utomstående personer och därmed ligger evenemanget i linje med Umeå Airports 
värderingar. Jonsson menar att detta var det främsta motivet till att de valde att ingå i ett 
sponsorsamarbete med Umeå2014. 
 
Umeå Airport har gjort kundundersökningar för hur resenärer har upplevt flygplatsen 
och dessa visar på att kundnöjdheten har stigit under 2014. Däremot är det svårt att 
utröna om det enbart är effekter av samarbetet med Umeå2014 eller om det är effekter 
efter ombyggnationen av flygplatsen eller andra faktorer. Jonsson menar även att det 
blir svårt att utvärdera effekterna av detta samarbete då programmet för 
Kulturhuvudstadsåret inte var klar när avtalet skrevs. Det blev mer av en löpande 
diskussion om vilka aktiviteter som kunde arrangeras på flygplatsen. Om planeringen 
hade varit mer detaljrikt och noggrant upprättad hade det enligt Jonsson underlättat en 
uppföljning. Som det såg ut nu bestod årsprogrammet endast av milstolpar vilket blev 
ett problem när hon skulle lämna över uppdraget. 
 
“Jag hade ju ganska mycket idéer och ganska mycket drivkraft i vissa frågor. Det är ju 
svårt för någon annan att ta över, som kanske inte ser den där planen på samma sätt. 
Det är en sak att det står i ett dokument men sen, vad ska det bli i slutändan?” 
 
Personligen har Jonsson varit väldigt driven i samarbetet. Själv ser hon det som en 
nyckel för att det i slutändan ska bli framgångsrikt, att någon tycker att det är intressant 
att arbeta med sponsringen. Samtidigt förklarar hon att det var viktigt att synliggöra 
arbetet med Umeå2014 för hela organisationen för att samarbetet i slutändan skulle bli 
lyckat. Enligt henne kan detta vara svårt på en flygplats med flera tjänster som skiljer 
sig från varandra. 
 
Jonsson anser att med en så stor aktivitet som ett Kulturhuvudstadsår så var det få 
sponsorer som faktiskt gick med. Företag i synnerhet och människor i allmänhet förstod 
inte hur stort ett Kulturhuvudstadsår är internationellt. Hon tror att det är en av 
anledningen till att Umeå2014 hade så få sponsorer. Ändå tycker Jonsson att 
Kulturhuvudstadsåret hade en positiv inverkan på Umeå och avslutar: 
 
“Men om jag hade varit kvar på flygplatsen så kan jag känna så här, vi hade nog varit 
väldigt nöjda med att ha ett samarbete med en sådan här aktivitet. Det låg helt i linje 
med den marknadsplan som var satt då” 
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5.3 Ultra 
Umeås kollektivtrafik bedrivs av Ultra som är ett samarbete mellan Umeå Kommun, 
Länstrafiken i Västerbotten samt Nobina (Ultra, u.å.a). Upphandlingen av den lokala 
och regionala trafiken bedrivs av Länstrafiken. Nobina är entreprenören som sedan 
2008 trafikerar linjerna i Umeå tätort och det är Umeå Kommun som planerar, beställer 
och bekostar trafiken delvis med hjälp av skattemedel. (Ultra, u.å.a) I tätorten trafikerar 
Ultra 16 busslinjer, varav en flygbuss (Ultra, u.å.b). Ultra hanteras endast som ett 
varumärke, det finns därför inga egentliga anställda för Ultra (F, Forsell, personlig 
kommunikation, 26 mars, 2015).    

5.3.1 Intervju med Fredrik Forsell 
För intervjun med representant för varumärket Ultra har vi pratat med Fredrik Forsell 
som är Kollektivtrafikchef på Umeå Kommun. Intervjun inleddes med att fråga hur 
Ultra arbetar med sponsring. Forsell förklarar att Ultra normalt sett inte ingår i 
sponsringssamarbeten. Detta har sin förklaring i att ca 45 % av Ultras kostnader 
finansieras av skattsedeln och att de därför inte går in i något som de kallar för 
sponsring. 

 
”Jag skulle överhuvudtaget inte kalla det vi gjorde på Umeå2014 som sponsring utan vi 
hade ett avtal med Umeå2014 där vi fick saker av dem och vi gav saker till dem. Vi 
utbytte lite gentjänster som vi på något sätt trodde att vi skulle tjäna på båda parter. 
Men sammanfattningsvis; vi sponsrar normalt sett inte.” 

 
Att Ultra valt att ingå i samarbeten tidigare grundar sig i att försöka öka populariteten 
för den lokala kollektivtrafiken. Något Forsell anser har varit en lång resa. 
 

”Blickar man ett antal år tillbaka ser man att Ultra hade ganska låga betyg i de 
kvalitetsmätningar som genomförts nationellt.” 

 
Dessa mätningar genomförs en gång per månad där Ultra alltid deltar. Målet är att ha 
Sveriges nöjdaste kunder. Ultra strävar efter att ingå i samarbeten som har potential att 
gagna dem. Företaget vill även ingå i samarbeten där många unga berörs och varje år är 
de exempelvis synlig när nya studenter anländer till Umeå Universitetet. År 2013 
inleddes ett samarbete med det lokala ishockeylaget Björklöven där utfallet inte blev 
som förväntat. Forsell gör jämförelsen med Luleå som är en sportstad och menar att ett 
samarbete med ett ishockeylag troligtvis faller bättre ut där. Insikten om att Umeå är 
mer av en kulturstad fick Ultra att söka samarbete med passande aktörer vilket 
sammanföll med Umeå2014. Den initiala kontakten togs ifrån Ultras sida under våren 
2014 och det slutgiltiga beslutet att ingå i samarbetet togs av en marknadsgrupp som 
arbetar med varumärket Ultra. Gruppen gjorde bedömningen att det var viktigt att 
koppla ihop staden med ett stort universitet och kulturliv med varumärket Ultra.  
 
Initialt ville Ultra stärka sitt varumärke och Forsell förklarar att man såg att det som 
rörde Kulturhuvudstaden även hade en positiv inverkan för kollektivtrafiken. 
Tillströmningen av turister resulterade i att resandet med kollektivtrafiken ökade och 
Ultra kände att de inte ville missa de fördelar ett samarbete kunde innebära. Med tanke 
på det sena inträdet hade Ultra som strategi att planera aktiviteter som snabbt kunde 
genomföras. Samarbetet byggde mycket på exponering dels genom information via 
Ultras sida på Facebook men även via hemsidan ultra.se. På hemsidan har Ultra skapat 
en kulturdel där de länkat information om Umeå2014 och olika arrangemang. Där har 
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även arrangemangen kopplats ihop med olika busslinjer för att visa på tillgängligheten 
med lokaltrafiken. Annonseringsplatser i bussar men även en tillgänglig plats på Umeå 
Airport har används för att kommunicera information kring olika arrangemang. Från 
Umeå2014 har Ultra mottagit biljetter till arrangemang som de vid några tillfällen lottat 
ut i samband med tävlingar, detta för att skapa ett mervärde för kunden. Forsell 
beskriver att Umeå2014s motprestation mest bestått i exponering. Varumärket har varit 
synligt både på Umeå2014s hemsida och Facebooksida samt vid vissa större 
arrangemang som invigningar. Samtidigt medger Forsell att det kan vara svårt att göra 
reklam för en statisk verksamhet. 
 
”Den mesta informationen om den andras arrangemang har gått ifrån vår sida. Det är 
ganska självklart genom att Umeå2014 har olika typer av arrangemang. Vi har ju 
samma busstur på linje 1 varje dag” 

 
Ändå är Forsell nöjd med samarbetet och han menar att den enda nackdelen var att de 
kom in i maj 2014 och därför inte var med från början. Enligt honom var det ett test om 
kulturen var rätt arena för Ultra att samverka i. Samarbetet med Umeå2014 tjänade 
ambitionen att öka resandet med kollektivtrafik med 3-5%. Ultra har gjort mätningar av 
hur många besök de haft på både hemsida och Facebook. Varje månad deltar Ultra även 
i en kvalitetsbarometer där kundnöjdhet mäts. Kundnöjdheten har ständigt ökat de 
senaste åren men en markant skillnad i förbättring skedde 2014. Samtidigt är det inte 
enbart samarbetet med Umeå2014 som påverkar dessa mätningar utan även andra 
aktiviteter har genomförts i syfte att höja kollektivtrafikens status. Forsell menar att det 
är svårt att utröna vilka aktiviteter som har bidragit till en förbättrad kundnöjdhet och 
kan därför inte uttala sig om hur stor inverkan samarbetet med Umeå2014 har haft. Det 
kan lika gärna härledas till andra aktiviteter såsom gratis WiFi på bussarna, införandet 
av elbussar eller underlättandet av biljettköp. 

5.4 Företagarna 
Sveriges Hantverkarorganisation hette den företagsorganisation som startade 1905 som 
senare skulle få namnet Företagarna (Företagarna, u.å.a). Medlemmarna bestod då till 
mestadels av hantverkare men även en del småföretag (Företagarna, u.å.a). Företagarna 
är en ideell medlemsorganisation (T. Halvardsson, personlig kommunikation, 16 april, 
2015) som har i uppdrag att förenkla uppstart, utvecklandet och drivandet av företag 
(Företagarna, u.å.b). Idag finns organisationen representerat på 260 platser i Sverige och 
har därtill 18 regionala kontor (Företagarna, u.å.b). Företagarna har ca 48 000 
medlemmar och representerar 70 000 småföretag i Sverige (Företagarna, u.å.c). I 
Västerbotten har Företagarna 16 lokala föreningar samt regionkontor i Umeå (T. 
Halvardsson, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

5.4.1 Intervju med Torbjörn Halvardsson 
På Umeås regionkontor sitter regionchefen Torbjörn Halvardsson. Han berättar att de 
inledande tankarna på ett samarbete med Umeå2014 snarast kom av en slump. På en 
affärsresa hade Halvardsson tagit med sig gåvor till representanter för Företagarnas 
motsvarighet i Italien. Bland presenterna fanns bland annat Umeå2014 pins varav han i 
förbifarten berättade om att Umeå hade blivit utsedd att stå som värd för Europas 
Kulturhuvudstadsår 2014. Ordförande för den nationella styrelsen blev intresserad och 
mötet förlängdes med 2,5 timmar. När Halvardsson senare fick en kopia av deras 
medlemstidning där hans möte var redovisat på en halv sida medan Umeå2014 fick en 
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helsida förstod han den status ett Kulturhuvudstadsår har internationellt. Han såg då 
möjligheten att engagera företagare i regionen och inledde då den första kontakten med 
Umeå2014. 
 
”Ambitionen var att vår del i 2014 skulle innebära att vi skulle kunna trigga våra 
företagare i Västerbotten att se möjligheten att visa upp sig för mediebesök utifrån, ta 
chansen att ha kundevent och bjuda in kunder” 

 
Företagarnas huvudsakliga uppgift är att arbeta för att skapa ekonomiska fördelar till 
sina medlemmar. Tidigare har de arbetat med sponsring i väldigt liten skala. 
Företagarna äger och stöttar ett antal verksamheter vilket ibland kan definieras som 
sponsring. Exempelvis stöttar organisationen Ung Företagsamhet, en verksamhet som 
de tycker är viktigt ur utvecklingssynpunkt. Därför blev det självklart att använda 
Kulturhuvudstadsåret för att lyfta företagen. Tanken var att sätta fokus på företagarnas 
verksamhet samtidigt som ett stort fokus redan låg på Umeå. Företagarna gick inte in 
med ekonomiska bidrag utan bistod med en heltidsanställd som har ingått i 
administrationen på Umeå2014. Denne har suttit med i planeringsgruppen för olika 
aktiviteter och invigningar. Halvardsson menar att man där försökt styra det till att öka 
möjligheten för företag att kunna delta i Kulturhuvudstadsåret på olika sätt. 
Organisationen har försökt marknadsföra Kulturhuvudstadsåret genom att exempelvis 
använda olika material som Umeå2014 bistått med i form av broschyrer och rollups. 
Företagarna har även gjort försök att involvera sina medlemmar så mycket som möjligt. 
Från Umeå2014 sida har Företagarna främst funnits med i exponering vid evenemang 
och den marknadsföring som gjorts. 
 
”Vi fanns med i all dokumentation och vi finns ju med i det material man tar fram nu i 
böcker och bitar som är kopplade mot detta. Det var från vår sida ett sätt att visa våra 
medlemmar att vi är delaktiga. När de såg vår logga i allt marknadsföringsmaterial var 
det ett sätt för oss att få dem att känna sig delaktiga i detta.” 
 
Organisationen försökte bredda synen på kultur, att företagare skulle börja se kultur som 
ett naturligt inslag i företaget. Att i samband med olika kundarrangemang kunna lägga 
in inslag av kultur.  
 
”Det huvudsakliga motivet var nog att satsningen skulle sätta norra Sverige på kartan 
och att man utifrån det sen skulle få en språngbräda när man marknadsför sina egna 
verksamheter från de olika företagen.” 
 
Även om satsningen inte fick det genomslag som förväntades av sina medlemmar tror 
Halvardsson att det kan vara början till en attitydförändring. Därför hade Halvardsson 
önskat att Umeå2014 tydligare hade lyft upp de kompetenser som finns inom regionen. 
Detta skulle i sin tur gynna regionen. Han ser gärna att fler yrken, likt matkulturen, ses 
som kultur och på så vis får en ökad status. Vidare menar han att de värden som finns i 
Sverige finns i norr och talar då främst om råvaror likt malm och skog. Med en ökad 
attraktionskraft kan regionen hålla kvar innovativa människor som kan fortsätta 
utveckla Norrland och ta vara på de råvaror som finns. Skulle marknadsföringen kring 
Kulturhuvudstadsåret tydligare synliggjort dessa kompetenser hade kanske en 
attitydförändring kring Norrland kunnat initieras och Kulturhuvudstadsåret fått större 
genomslagskraft. Halvardsson tycker att: 
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”Man tappande möjligheten att marknadsföra oss på rätt sätt” 
  
Däremot ser Halvardsson att det redan idag finns ett helt annat intresse för Umeå och att 
resvanorna tydligt har förändrats men att utvecklingen måste fortsätta. Överlag är han 
nöjd med hur Kulturhuvudstadsåret genomfördes. 
 
”Med facit i hand, när vi tittar tillbaka, är det den tidpunkt som kommer att noteras och 
finnas med i minnet hos människor. Man kommer att komma ihåg 2014 just för att det 
var kultårssatsningen som en milstolpe just som vi pratar om 1888, branden och andra 
minnesmärken över utvecklingen.” 

5.5 VK-Media 
VK-Media är en koncern som har ansvaret för fyra olika tidningar som delas ut i 
Västerbotten (E. Eriksson, personlig kommunikation, 31 mars, 2015). Dessa är 
Västerbottens Kuriren (VK), Folkbladet, Totalt Umeå och Nöjesmagasinet City 
(VKMedia, u.å.a). Hela koncernen inrymmer ca 200 anställda och under 2013 omsatte 
koncernen 262 miljoner kronor (allabolag, u.å.b). De arbetar efter en vision om att bli 
den ledande lokala multimediala koncernen i Europa och verkar för att bidra till den 
regionala utvecklingen och ett bättre samhälle (VKMedia, u.å.b). 

5.5.1 Intervju med Eva Eriksson 
Vi har genomfört en intervju med Eva Eriksson som arbetar som sponsring och 
evenemangsansvarig på VK-Media. Tjänsten innebär bland annat att hon tar emot 
sponsringsförfrågningar, ser över VK-Medias och den sökandes rättigheter samt 
upprättar samarbetsavtal och ser över vad samarbetet ska ge för utfall för båda parterna. 
Rent generellt så sponsrar VK-Media både stora och små aktörer som är verksamma 
inom både idrott, kultur och samhällsnytta. Sponsringen ses som ett sätt att både 
nätverka för att träffa nya kunder men även att synliggöra VK-Medias varumärken på 
arenor där många läsare befinner sig. Eriksson förklarar att företagets läsare är inom ett 
brett åldersspann och därmed krävs det att VK-Media är synliga inom samtliga tre 
områden för att nå ut till en så stor målgrupp som möjligt. För att citera Eriksson: 
 
”Men en fortsatt positiv utveckling för vår region är viktigt där vi har en balans mellan 

idrotten, kulturen och samhället” 
 
VK-Media har som huvudstrategi att sponsorskapet ska bidra till ett bättre Umeå och 
Västerbotten. De kriterier som VK-Media ställer på de aktörer som de väljer att ingå ett 
sponsorskap med är att organisationen ska dels vara verksamma inom den lokala 
regionen. Det ska tydligt framgå att VK-Medias målgrupp är besökare till evenemanget 
eller att det finns ett välgörande ändamål med arrangemanget. Koncernen har även som 
strategi att inte sponsra en enskild individ utan de vill nå ut till den breda publiken. De 
har även som policy att inte bidra med kontanta medel utan de erbjuder rättigheter till 
deras mediekanaler. Företaget arbetar väldigt aktivt med sponsorsamarbeten och har i 
dagsläget ca 70 olika samarbeten. 
 
Samarbetet med Umeå2014 togs efter initiativ från Umeå2014 och avtalet skrev under i 
augusti 2013. Strategin med samarbetet var att Umeå2014 enbart skulle marknadsföra 
sig via VK-Medias mediekanaler. VK-Media har i sin tur sett sig själva som 
medieförmedlare och förmedlat allt som har skett under Kulturhuvudstadsåret så att 
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deras läsare kunnat läsa om alla evenemang som varit under 2014. Eriksson menar att 
Kulturhuvudstadsåret är ett stort evenemang och att intresset för evenemanget är stort 
hos många läsare. Därmed har läsarna lärt sig att alla evenemang som är kopplade till 
Kulturhuvudstadsåret har de kunnat läsa om i VK-Medias mediekanaler. 
 
Till en början var planeringen för Kulturhuvudstadsåret aktiviteter inte helt klarlagt från 
Umeå2014s sida. VK-media fick information om att året var uppdelat på de åtta 
samiska årstiderna och att det skulle vara en invigning inför varje årstid. Däremot fick 
de inte veta vilka aktiviteter som stod på programmet under varje årstid utan detta kom 
löpande under året. Eriksson förklarar att detta medförde att det blev svårt att planera 
vilka aktiviteter VK-Media kunde genomföra under de olika evenemangen som året 
innehöll. Eriksson uttrycker även att det uppstod en miss i kommunikationen mellan 
dem och Umeå2014 angående att rättigheterna för samarbetet inte innebar att VK-
Media fick access till samtliga evenemang som var kopplat till Kulturhuvudstadsåret.  
 
Avtalet innebar att VK-Media fick rättigheter att bedriva aktiviteter vid de evenemang 
som Umeå2014 själva stod ansvariga för. Företaget hade som mål att lyfta upp samtliga 
aktörer som var kopplade till Kulturhuvudstadsåret. Men om de då hade önskemål om 
att skapa en aktivitet vid ett evenemang som inte Umeå2014 ägde så fick de själva lösa 
detta med den enskilde aktören. Det uppstod även ett problem med att andra fristående 
aktörer inom Kulturhuvudstadsåret kontaktade VK-Media för att söka sponsring för att 
annonsera om sitt evenemang. I detta fall så nekade VK-Media till denna insats då de 
menar att de har ingått ett samarbetsavtal med Umeå2014. VK-Media fick därigenom 
hänvisa till Umeå2014 för att andra aktörer skulle få annonsera i koncernens 
mediekanaler. Eriksson förklarar att det hade varit enklare för dem att planera aktiviteter 
om de hade fått ett tydligt program över vilka evenemang som arrangeras och vilka 
möjligheter det fanns vid dem. I stor utsträckning kunde dock Umeå2014 lösa ut 
biljetter till evenemang de själva inte ägde som VK-Media kunde tävla ut till sina läsare. 
 
Trots denna kommunikationsmiss så menar Eriksson att samarbetet med Umeå2014 har 
varit bra. VK-Media har aldrig haft känslan att de velat stå utanför detta evenemang 
utan de har hela tiden velat vara en del av Kulturhuvudstadsåret 2014. Den 
huvudsakliga anledningen till detta var att VK-Media vill vara med och bidra till driva 
den regionala utvecklingen. Eriksson sa: 
 
”Det är absolut den självklaraste att det är någonting bra för vår region, det lyfter vår 
region framåt, och alla medborgare i vår region, att det hyllas och uppmärksammas” 

 
Ett exempel på en aktivitet som VK-Media genomförde var att de under invigningen 
uppförde en twittervägg. Twitterväggen var gjord av ett isblock som belystes av en 
projektor och besökare hade möjlighet att skriva ett twitterinlägg som sedan rullades 
upp på twitterväggen. Eriksson menar att detta var en uppskattad aktivitet och att det var 
många besökare som utnyttjade möjligheten. Dock menar Eriksson att de hade kunnat 
utnyttja denna rättighet vid fler tillfällen. Hon menar att företaget hade kunnat involvera 
läsaren och besökaren till ett evenemang i större utsträckning. 
 
Eriksson förklarar även att VK-Media gör uppföljningar på vad deras läsare är 
intresserad av att läsa. Däremot har hon inte själv någon uppföljning på om samarbetet 
med Umeå2014 har förändrat konsumenternas attityd gentemot varumärket. En 
utvärdering tillsammans med Umeå2014 har däremot genomförts där båda parter varit 
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nöjda med samarbetet. Eriksson menar att företaget är nöjd över den publicitet som de 
fått genom Umeå2014s evenemang. Umeå2014 har tydligt visat vilka deras 
företagspartners vid de åtta olika invigningarna samt vid annonseringar. 

5.6 Heja! 
Heja! är en eventbyrå som startades i Umeå 2003. Heja! som i dagsläget har elva 
anställda hjälper företag att utveckla sina varumärken genom att utveckla, planera och 
genomföra upplevelser, möten och samarbeten (T. Englén, personlig kommunikation, 
24 april, 2015). Englén menar även att företaget både jobbar med projekt kopplade 
direkt mot företag men även privatpersoner. Heja! erbjuder företagslösningar för 
evenemang och marknadsföring där sponsorskap är en del (Heja!, u.å.). På 
sponsringssidan hjälper Heja! både rättighetsinnehavare och sponsorn (T. Englén, 
personlig kommunikation, 24 april, 2015). Han förklarar att företaget bedriver 
huvuddelen av sin verksamhet i Västerbotten men utför en del arbete även utanför 
regionen.  

5.6.1 Intervju med Tom Englén 
Vi genomförde en intervju med Tom Englén som jobbar som projektledare med bland 
annat sponsringsrådgivning. Under hösten 2013 fick Heja! uppdraget av Umeå2014 att 
genomföra en rättighetsinventering. Uppdraget var att definiera och formulera vilka 
rättigheter de hade att erbjuda så att de blev tillämpbara i ett sponsoravtal. Eventbyrån 
satte ihop ett paket av rättigheter som skulle säljas och gav förslag på lämplig 
prissättning. 
 
”Inom sponsring brukar man säga att den erbjudande parten erbjuder motprestationer. 
I form av rättigheter som de då besitter och som de kan ge bort till de parter som 
sponsrar. Genom att göra en inventering kan man kika på vad det finns för några 
rättigheter egentligen.” 
 
Enligt Englén är exponering det första de flesta tänker på när det kommer till sponsring 
men förklarar att de ofta finns ett 50-tal rättigheter att ta hänsyn till. 

 
”Man ser ofta bara toppen på isberget.” 

 
Rättigheterna kategoriseras under ett antal rubriker exempelvis, exponering & 
marknadsföring, arena, HR, associationsrätt och vinn, vinn, vinn. I Umeå2014s fall 
listades rättigheterna och summerades upp till ett 60-tal. Englén menar sedan att varje 
enskild rättighet måste beaktas om den är passande att säljas. När det kommer till kultur 
måste hänsyn speciellt tas till det konstnärliga och Umeå2014 valde därför att exkludera 
vissa rättigheter. Exempelvis så valde de att inte låta sponsorerna presentera var sin 
årstidsinvigning. 
 
Samtidigt ser Englén att sponsring kring kultur ökar. Han tror att kulturen är en allt 
starkare rättighetsinnehavare. Rätt utnyttjat kan företag stärka sitt varumärke på ett mer 
effektivt sätt med hjälp av kultur jämfört med sporten. 
 
”Kanske har det varit så traditionellt och kanske fortfarande också i och med att 
idrotten kan erbjuda de klassiska delarna i utbytet, här är skylten, här syns vi, på tröjan 
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kan vi trycka. De delarna existerar ju knappt inte alls i kulturen och då måste man 
fundera på något annat sätt.” 
 
Englén hävdar att nyckel till ett framgångsrikt sponsorskap sitter i associationsrätten 
och att det är en av de högre värderade tillgångarna i ett samarbete. Umeå2014 var ett 
arrangemang som erbjöd en plattform för sponsorn att kunna arbeta med kulturen under 
en längre period, både före, under och efter evenemanget. Därför fanns det även en stor 
potential för ett lyckat samarbete. Flera ytor för exponering och marknadsföring var 
även något plattformen erbjöd vilket Englén tror att många sponsorer lockades av. Han 
anser även att företag som sponsrade Umeå2014 såg värden i evenemanget som de ville 
överföra till sitt varumärke. 
 
För att överhuvudtaget kunna nå till associationsrätten krävs det att konsumenten är 
medveten om samarbetet något som främst sker via exponering eller marknadsföring. 
Då det var ett begränsat antal sponsorer inblandade i Umeå2014 blev synligheten hög 
vilket underlättade för nästa steg, en aktivering av samarbetet. Att associationsrätten 
sedan utnyttjas ligger inte på rättighetsinnehavaren ansvar utan det är upp till sponsorn 
att aktivt arbeta med den. 
 
”Sen börjar de sponsorer som jobbar modernt inse att det inte bara räcker med att ha 
valt ut ett objekt som står för något, som har värderingar som ligger i linje med de vi 
är, de vi vill vara. Fler och fler blir mer aktiva och inser att man måste göra något med 
det. Det räcker inte bara med att sätta upp loggan i den sponsrade partens 
sammanhang. Det kan räcka en bit på vägen. För att räkna hem det, för att få maximal 
ROI så måste man aktivera det på något sätt.” 
 
Englén hävdar att konsumenter ställer höga krav på företag. Att producera och sälja 
varor räcker inte utan företaget måste skapa mervärde för konsumenten. Idag vill 
konsumenten veta hur företaget kan förbättra dennes och andras liv. Därför har det 
blivit populärt att diskutera och försöka uppnå vad Englén kallar för vinn, vinn, vinn. 
 
”Den senaste generationen som kallas Modern Sponsring 4G, där har man anammat så 
kallad vinn, vinn, vinn perspektiv vilket innebär att den sponsrade och sponsorn börjar 
diskutera sitt samarbete utifrån det viktigaste, målgruppen. Besökarna, medlemmarna, 
anhängarna, de som delar hela den övertygelse vi delar och så börjar man fundera, vad 
kan vi tillsammans göra bättre för dem? Då uppstår helt nya rättigheter som 
rättighetsinnehavaren kan sälja och som sponsorn behöver.” 
 
Detta är ytterligare ett exempel på hur företag kan jobba med associationsrätten och 
aktiverar den. Återigen kommer Englén in på att värdet av sponsorskapet inte ligger i 
exponeringen utan tillkommer när företag tar samarbetet ett steg längre. Han förklarar 
att enkelt mätt så har en exponering ett lågt värde. 
 
”Man kan göra en enkel övergripande värdet genom att kolla: vad kostar det att köpa 
uppmärksamhet? Typ ”Vädret presenteras av…” för att öka kännedomen om något. Det 
brukar ligga på 3-5 öre per kontakt, i ett direktpris. Om man skulle använda den 
värdering för sponsring och bara sälja skyltar skulle värdet på sponsorskapet vara 
väldigt lågt. Tänk er i byaföreningen där man säljer skyltar för 5000 och ska gångra det 
med 20-30 för att få upp reachen. I det fallet bommar man hela tiden 
associationsrättigheten.” 
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Det är heller inte självklart att konsumenten ser företagets varumärke när denne passerar 
exempelvis en affisch. Flertalet faktorer måste tas hänsyn till när en fullständig 
uppskattning av exponeringsvärdet görs. För Umeå2014 värderades exponeringen för 
huvudsponsorn till 800 000 svenska kronor och för samarbetspartners till 200 000 
svenska kronor. 
 
Englén tror att en matchning mellan rättighetsinnehavaren och sponsorn är viktigt och 
att samarbetet kan få förödande konsekvenser utan den. Det är viktigt att båda sidor har 
likvärdiga värderingar, så att associationsrätten rimmar. Vi frågar Englén hur han ser på 
matchningen mellan vissa sponsorer och Umeå2014 som till synes inte är självklar. Han 
håller med i det påståendet men säger att beslutet att sponsra troligtvis var noga 
övervägt. Han skulle gissa på att sponsorerna och Umeå2014 har samma målgrupp, 
invånare i Umeå med omnejd därav samarbetet. Då kulturen är djupt rotad i Umeå tror 
Englén att det är ett kortare steg för lokala företag att samarbeta med kulturen jämfört 
med andra städer. 

5.7 Umeå2014  
Umeå2014 är en projektgrupp under ledning av Umeå Kommuns 
Kulturhuvudstadsutskott (Umeå2014, u.å. a). Organisationen har bland annat haft i 
uppgift att finansiera och marknadsföra Kulturhuvudstadsåret, organisera och inspirera 
kulturella aktörer i Umeå för att skapa ett innehållsrikt kulturutbud i Umeå och den 
nordliga regionen (Umeå2014, u.å. a). Organisationens mål har varit att främja och 
driva medborgarnas och samhällets utveckling framåt samt göra ett avtryck för att 
öppna upp Sveriges och Europas ögon för Umeå och den lokala regionen (Umeå2014, 
u.å. b). 

5.7.1 Intervju med Elisabeth Lind 
Vi har inlett vår empiriinsamling genom en intervju med Elisabeth Lind som är 
tillförordnad administrativ chef och kommunikationschef för Umeå2014. Vid 
intervjutillfället förklarade Lind hur Umeå2014 har arbetat med sina företagspartners. 
Hon förklarat att det inte alltid varit lätt att skapa ett sponsorsamarbete och menar på att 
det finns en utmaning för företag att ingå ett samarbete med ett projekt som 
Kulturhuvudstadsåret. Lind säger: 
 
”Vi fick besked från den statliga sidan väldigt sent hur mycket pengar vi skulle få, så det 
påverkade väldigt mycket hur mycket satsning vi kunde göra på marknadsföring och så. 
Men då vi fick klart med det gjorde vi vår medieplan och utifrån det kunde man beräkna 
värdet av synligheten i de här medierna.” 
 
I och med att det tog lång tid innan den statliga finansieringen var klar så blev det 
därmed otydligt vilka rättigheter som Umeå2014 kunde erbjuda potentiella sponsorer. 
Resultatet av detta har landat i att det fanns företagspartners inför Kulturhuvudstadsåret 
som var med och supportade planeringen och upptakten av evenemanget men att 
avtalen med konkreta rättigheter saknades. Till en början har fler företag varit delaktiga 
än de företag som officiellt var företagspartners under året 2014. Exempelvis var 
Komatsu Forest och Polarbröd två företag som fanns med i den inledande delen men då 
inget avtal skrevs mellan dem och Umeå2014 så var de inte inblandade under 2014. För 
att förtydliga så är Komatsu Forest en japansk tillverkare av skogsmaskiner med 
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Sveriges enda fabrik i Umeå (Komatsu Forest, 2014) och Polarbröd är en producent av 
matbröd främst belägen i Älvsbyn men koncernens moderbolag Polinova har sitt 
marknadskontor i Umeå (Polarbröd, u.å.). 
 
Med de företag som Umeå2014 skrev avtal med så har samarbetet sett olika ut. Lind 
förklarar att Swedbank har varit temapartner och stöttat ungdomsprojekt under 
Kulturhuvudstadsåret. VK-Media har varit mediepartner och förmedlat information om 
evenemangen som varit under året. Företagarna har bistått med en heltidsanställd person 
som aktivt arbetat med att informera företag i Västerbotten vilka möjligheter det fanns 
med att vara en del av Kulturhuvudstadsåret och hur de kan stötta kulturen för att skapa 
mervärde för stadens medborgare. Motorcentralen har bistått med bilar som har kunnat 
bokas av Umeå2014 och andra kulturella aktörer i Umeå. Umeå Airport har upplåtit de 
icke kommersiella ytorna de har på flygplatsen till Umeå2014 där de haft möjlighet att 
arrangera evenemang eller marknadsföra sig. Ultra har upplåtit reklamplats på bussar 
och via deras sociala medier därmed hjälp till att synliggöra Kulturhuvudstadsåret. Lind 
förklarar att Ultra har varit väldigt aktiva med att synliggöra samarbetet och har bland 
annat startat upp Kul-Tur. Detta är ett koncept att kommunicera att Ultras konsumenter 
kan ta bussen till kulturella evenemang och de har även kunnat lotta ut biljetter till olika 
evenemang bland sina resenärer. 
 
Den enda huvudsponsor som funnits med är Balticgruppen. Umeå2014 har haft en 
strategi att endast två företag kan stå som huvudsponsor men då inget annat företag 
valde att gå in som huvudsponsor så blev Balticgruppen den enda. Balticgruppen har 
inte bistått med finansiella medel till Umeå2014, utan har enbart finansierat projekt som 
är kopplade till Kulturhuvudstadsåret. Oftast större projekt som utomhusoperan Elektra. 
Lind menar även att samtliga företagspartners har varit modiga då de valt att ingå i ett 
sponsorsamarbete trots att ett tydligt programinnehåll saknats för evenemanget. Utöver 
dessa företagspartners så förklarar Lind att Kulturrådet har bidragit till Umeå2014. 
Kulturrådet är en av institutionerna som har i uppdrag av regeringen att fördela statliga 
medel för kulturella ändamål. Därmed har Kulturrådet varit en viktig partner för 
Umeå2014 och alltid synts med deras logotyp i annonser och annan marknadsföring 
från Umeå2014. 
 
Lind förklarar att de logotyper som alltid har visats vid den marknadsföring som 
Umeå2014 gör är, förutom deras egen, Kulturrådets-, EUs- och Balticgruppens logotyp. 
Övriga företagspartners har vid Umeås2014s egna evenemang vistas med logotyp men i 
övrigt visats med företagsnamn i textform. Orsaken till detta är så som Lind förklarar: 
 
”Sen som det oftast är, alla vill synas med sin logotyp, alltid, men då blir det ju det här 
logoträsket så att ingen syns. Alla förlorar på det så vi har varit kanske tuffa där och 
stått på oss och sagt att vi har huvudpartners som har sin logotyp i annonser osv.” 
 
Lind förklarar att motprestationen har i störst utsträckning varit att synliggöra 
Umeå2014s företagspartners. Umeå2014 har beräknat värdet för den synlighet som 
sponsorerna har fått och Lind menar att företagen har fått igen mer i vad synligheten är 
värd i förhållande till vad företagen bidragit med. Umeå2014 har även kunnat lösa 
biljetter till företagen som de i sin tur kunnat lotta ut till sina kunder. Lind menar även 
att det finns värden som inte alltid går att värdesätta i pengar, mjuka värden som 
företagen själva upplever. Dessa påverkas även de genom samarbetet och kan se olika 
ut från företag till företag. 
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För att uppmärksamma Kulturhuvudstadsåret har Umeå2014 arbetat mycket med att 
bjuda in både internationella samt nationella journalister. Lind säger: 
 
”Vi har ju inte haft så mycket pengar för marknadsföring och då har vi jobbat med att 
bjuda hit journalister, och det är internationella journalister som man kan bjuda hit för 
att de verkligen ska komma.” 
 
Hon förklarar att de nationella journalisterna kommer när deras redaktion ger dem i 
uppdrag att åka. Lind menar även att det är mer vedertaget internationellt att bjuda in 
journalister där då värden står för resa och logi. Umeå2014 har bjudit in tidningar som 
New York Times och The Guardians som har rapporterat om vad som sker under 
Kulturhuvudstadsåret ut i världen. Lind menar att detta har gett stor publicitet runt om i 
världen. Genom medieanalyser som företaget Mediapilot gjort så har de värderat 1837 
artiklar som skrivits till ett PR-värde på 380 miljoner. Samtidigt förklarar Lind att 
antalet besökare i Umeå har ökat med ca 24 % och för ett företag som Balticgruppen 
som bedriver hotellverksamhet så ger denna uppmärksamhet positiva effekter för 
företaget. 
 
Avslutningsvis så förklarar Lind att de inom Umeå2014 har diskuterat vilka krav de 
ställer på potentiella sponsorer. Sponsorerna ska kunna stå upp för samma värdeord som 
Umeå2014 gör, detta menar Lind är en självklarhet. Exempelvis har de diskuterat vad 
de gör om något superkommersiellt företag eller ett företag som säljer alkohol velat 
sponsra evenemanget. Umeå2014 hamnade aldrig i den sitsen att de var tvungen att 
tacka nej för ett sponsorerbjudande. Lind anser att det som har varit det avgörande för 
att företag valt att ingå ett sponsorskap med Umeå2014 beror på att företagen har haft 
samma värderingar som Kulturhuvudstadsåret och velat bygga vidare på Umeås 
kulturliv. 
 
”Jag tror att de har känt att de värderingar vi står för och det som är själva kärnan med 
Kulturhuvudstadsåret, att jobba tillsammans och befrämja, att bygga på kulturlivet i 
Umeå, det vi har och att det i sig är en långsiktighet. Jag tror att det är det som har 
varit och att man har haft någon hjärtekänsla för Umeå och Umeås kulturliv.” 
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6. Analys 
Vi kommer i detta kapitel att analysera vår insamlade empiri med hjälp av vår 
teoretiska bakgrund. Vi inleder med att ge vår analys för vilka incitament som legat till 
grund när företag valt att sponsra Umeå2014. Kapitlet fortsätter med att analysera vårt 
bortfall samt vilken inverkan detta har för studien.  

6.1 Främsta motivet att sponsra Umeå2014 

Under våra intervjuer med företagspartners till Umeå2014 har vi ställt frågan “Vilka är 
de främsta motiven till att ni valt att sponsra Umeå2014?”. Svaren på denna fråga har 
varit något skiftande mellan företagen men dock har de flesta företagen sett samarbetet 
med Umeå2014 som ett led till att gynna den regionala utvecklingen. Företagarna säger 
till exempel att de velat bidra till den regionala utvecklingen för att skapa möjligheter 
för sina intressenter. VK-Media har det uttalat i sin policy vad gäller sponsorskap att de 
ska bidra till aktörer som är verksamma i regionen och därmed bidra till det som är bra 
för Umeå. Att företag vill vara med och bidra till den regionala utvecklingen ser vi som 
ett motiv till att de vill vara en god medborgare. Företag har inte något krav på sig att 
bidra till samhällsutvecklingen men då de ändå gör det, kan det ses som ett filantropiskt 
perspektiv (Carroll, 1991, s. 42). Vi menar att de företag som ser sitt samarbete med 
Umeå2014 som ett led i att gynna den regionala utvecklingen har motiverats genom att 
de vill vara en god medborgare. 
 
Samtidigt finns det andra sidor att se denna insats ifrån. VK-Media anser att:  
 

“Det som är bra för regionen är bra för oss” 
 

Detta anser vi kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv av att vara en god medborgare då vi 
tolkar det som att det som gynnar regionen i ett längre perspektiv även gynnar VK-
Media rent ekonomiskt. Carroll (1991, s. 40) menar att företag har ett ekonomiskt 
ansvar gentemot sina intressenter. Därmed anser vi att VK-Media ser samarbetet med 
Umeå2014 som ett sätt att bidra till den regionala utvecklingen för att långsiktigt öka 
sitt eget värde. Vi anser även att Umeå Airport har grundat sitt beslut mot samma motiv 
där både det filantropiska perspektivet men även det ekonomiska perspektivet tagits i 
beaktning. Jonsson på Umeå Airport förklarar att bolaget har gått från att vara ett statligt 
verk till ett statligt bolag med vinstdrivande intresse. Vidare förklarar hon att Swedavia 
som driver Umeå Airport väljer att lokalisera sig på strategiska platser där tillväxten för 
ökad flygtrafik är trolig. Vi anser att detta faller inom ramen för att även Umeå Airport 
har en långsiktig strategi att bidra till de aktiviteter som gynnar regionen både för 
regionens bästa men även för företagets bästa rent ekonomiskt. Exempelvis så menar 
Jonsson att antalet konferenser ökat i Umeå tack vare Kulturhuvudstadsåret och det har 
bidragit till ökat antal resenärer. Vi menar att även detta är ett tecken på att Umeå 
Airport velat bidra till att intresset för regionen ökar då det i slutändan gynnar deras 
egen verksamhet. 
 
Wan-Jan (2006, s. 179) menar att företag väljer att investera sitt överskott med tanke att 
de ska ge något tillbaka. Vi anser att Umeå Airport är ett företag som ser en ekonomisk 
vinning på lång sikt genom att bidra till utvecklingen av Umeå. Företagarna hade som 
mål att skapa möjligheter för sina medlemmar och låta dem synas på en större arena 
med hjälp av Kulturhuvudstadsåret. De ville lyfta upp den kompetens som finns hos 
företagare i norr för att öka regionens attraktivitet. Vår tolkning är ett de vill öka 
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intresset för regionen för att på lång sikt generera ett ekonomiskt värde för 
medlemmarna. De företag som uttryckt att främsta anledningen till samarbetet med 
Umeå2014 var att bidra till den regionala utvecklingen är Motorcentralen, Umeå 
Airport, VK-Media och Företagarna. 
 
Ultra är en företagspartner vars främsta motiv att samarbeta med Umeå2014 skiljer sig 
från de övriga. De menar att främsta motivet till samarbetet var att förändra varumärkets 
image. Forsell menar att Umeå ses som en kulturstad i innevånarnas ögon och att Ultra 
vill spegla detta genom deras varumärke. Att företag vill associeras med ett evenemang 
är vanligt förekommande vid ett sponsorskap och att detta då ska speglas genom 
varumärket (Gwinner, 1997, s. 146). Ultra har sett samarbetet som framgångsrikt då de 
har lyckats spegla av kulturen i sitt varumärke och även tagit detta vidare genom att 
inleda samarbeten med andra kulturaktörer nu när samarbetet med Umeå2014 är över. 
Detta tillvägagångssätt går i linje med Gwinner & Eatons (1999, s. 54) resonemang med 
att en sponsor bör matcha sin verksamhet med det sponsrade objektets. Vi menar att 
Ultra är starkt förknippat med Umeå och då Umeå är starkt förknippat med kultur så 
passar samarbetet väl med varandra. Även om företagen beskriver sina främsta motiv 
till att ingå i sponsringen anser vi att det finns andra motiv som starkt influerat beslutet 
att samarbete med Umeå2014. Dessa kan vi utläsa genom de aktiviteter som företagen 
har deltagit i vilka vi redogör för nedan. 

6.2 Samarbetet 

Samarbetet mellan Umeå2014 och deras företagspartners har sett olika ut från företag 
till företag. Eventbyrån Heja! började med att göra en rättighetsinventering för att 
därefter sätta ihop ett paket med de rättigheter Umeå2014 ansåg vara passande att sälja. 
Trots detta har samarbetet sett olika ut då det senare är, enligt Englén, sponsorns ansvar 
att aktivera dessa rättigheter utifrån vad som passar deras verksamhet.  

6.2.1 Motprestationen 
Som marknadschefen för Umeå2014 förklarar har deras sätt att arbeta med sponsorerna 
på Umeå2014s arenor till största del bestått av att synliggöra och exponera samarbetet. 
De har även delat ut biljetter till sponsorerna som efterfrågat detta så att företagen 
kunnat anordna tävlingar eller utlottningar till kunder och personal. Detta är också något 
som samtliga sponsorer vittnar om. Som Kotler (1991, s. 442) beskriver skapas 
kännedom genom att synliggöra varumärket för potentiella konsumenter. Detta är något 
vi hävdar att Umeå2014 har bidragit med till samtliga sponsorer. Som Ericsson på 
Motorcentralen berättade ville företaget synas i nya sammanhang och kulturen är inte 
ett sammanhang som de huvudsakligen verkar i. Därför hävdar vi att företaget tydligt 
såg en möjlighet med exponeringen som kunde uppfylla det motivet. Papadimitriou et 
al. (2008, s. 219) hävdar att för företag som inte är så välkända skapas i första hand 
varumärkesmedvetenhet. Även om Motorcentralen är ett företag som funnits i 70 år och 
därmed troligtvis är välkänt hävdar vi att när företaget genom samarbetet ville synas i 
ett nytt segment så vill de även skapa en märkesmedvetenhet hos just den 
konsumentgruppen. VK-Media använde även sitt sponsorskap till att synas där deras 
läsare befinner sig. De hade inte som mål att nå nya konsumenter utan väljer att 
synliggöra sig själva där deras befintliga konsumenter finns. 
 
Umeå2014 har även upplåtit rättigheter att företagspartners får arrangera aktiviteter vid 
de olika invigningarna. Englén berättar att sponsorer måste aktivera samarbetet för att 
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kunna öka värdet med sponsorskapet. Englén menar även att i moderna 
sponsringssammanhang så försöker sponsorn och den sponsrade skapa värde för deras 
gemensamma konsumenter. Som Gwinner & Eaton (1999, s. 48) förklarar handlar 
sponsring ofta om att associeras med evenemanget. Twitterväggen som VK-Media 
uppförde under invigningen visar på att de ville aktivera samarbetet och därmed skapa 
associationer mellan Umeå2014 och det egna företaget. Vi anser att väggen var ett 
försök att skapa mervärde för deras gemensamma konsumenter. Även Umeå Airport 
valde att dra nytta av denna rättighet genom att stapla resväskor med resmål skrivna på 
dem i en pyramid. Johansson på Umeå Airport anser även hon att exponeringen var 
positiv men såg inte alls publicitet som ett motiv utan Umeå Airport krävde mer av 
samarbetet. 
 
Umeå Airport ville att aktiviteter med koppling till Kulturhuvudstadsåret skulle 
genomföras av Umeå2014 på flygplatsen. Anledningen till detta var att Umeå Airport 
ville skapa en levande flygplats. Av båda respondenterna från Umeå Airport framkom 
det tydligt att flygplatsens image skulle förändras. Som Johansson förklarar såg de 
värden i Umeå2014 som de ville koppla till flygplatsen i strävan efter målet. Englén 
menar att företag som arbetar med associationsrätten i ett sponsorskap ökar chansen för 
att samarbetet ska bli framgångsrikt. Detta stödjs av Gwinner (1997, s. 146) som hävdar 
att ett mervärde skapas hos konsumenten om sponsorobjektets image överförs. Detta är 
något som Smith (2004, s. 459) förklaras som Brand Image Transfer. Det “levande” på 
flygplatsen skulle representeras av aktiviteter med koppling till Kulturhuvudstadsårets 
evenemang. Dessa aktiviteter skulle Umeå2014 arrangera som motprestation. Målet var 
att de värden som Umeå2014 hade skulle avspeglas på Umeå Airport. Vi anser att 
flygplatsen hade en vision om en levande flygplats och såg att den kunde uppfyllas 
tillsammans med Umeå2014. Därmed anser vi att ett av Umeå Airports huvudmotiv var 
att förändra varumärkets image. 

6.2.2 Företagens insats 
Sponsorernas bidrag till Umeå2014 har varierat mellan de olika företagen. Vi anser att 
det är företagens prestation som tydligast ger indicier på vad de själva vill uppnå med 
samarbetet. Som tidigare nämnt var ett tydligt motiv för flera sponsorer att bidra till 
Umeå och regionens utveckling. Däremot anser vi att även andra motiv kan utläsas 
genom att analysera de aktiviteter sponsorerna har genomfört. En sponsor som har varit 
aktiv i samarbetet är Umeå Airport. På flygplatsen ville de tydligt förmedla att ett 
samarbete med Umeå2014 genomfördes under året. Umeå Airport upplät icke 
kommersiella ytor som Umeå2014 fick använda till sin marknadsföring. Genom 
folieringar på golv och fönster kommunicerades att Umeå var Kulturhuvudstadsår 2014. 
Vi anser att detta medförde att resenärer blev medvetna om samarbetet något som 
Englén förklarar är ett måste för att kunna ta nästa steg för att nå associationsrätten. 
Genom att tydligt bli associerad med Umeå2014 kan sedan deras värden överföras till 
Umeå Airports varumärke. Dessa värden ska därefter reflekteras genom varumärket 
(Keller, 1993, s. 3).  
 
Företagarna har bistått med en heltidsanställd person som under 2014 har informerat 
företag i Västerbotten för att medvetengöra vikten av kulturen för en stad. Företagarna 
försökte uppmuntra sina egna medlemmar att i större utsträckning använda kulturella 
inslag i sin verksamhet för att på så vis stärka företaget. Vi anser att Företagarna 
baserade sina motiv i att vara en god samhällsmedborgare. Detta kopplar vi till Carrolls 
(1991, s. 40f) definition av den ekonomiska aspekten av CSR pyramiden. Precis som 
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Carroll (1991, s. 40f) beskriver så såg Företagarna en möjlighet att förbättra 
förutsättningarna för deras medlemmar. Ett tydligt motiv för Företagarna var att skapa 
möjligheter för sina medlemmar. Dels såg organisationen en stor nytta i att sponsra 
Umeå2014 då ett av Kulturhuvudstadsårets mål var att verka för regional utveckling. 
Företagarna anser att en regional utveckling gynnar företag då intresset för regionen 
ökar. 
 
Ultra arbetade mycket med exponering under den tid de var involverade i 
Kulturhuvudstadsåret i syfte att höja kollektivtrafikens status. De upplät 
exponeringsytor på bussarna, hemsidan samt deras Facebooksida åt Umeå2014. Som 
Lind förklarar lanserades Kul-Tur som ett sätt att underlätta för invånare att ta bussen 
till olika evenemang. Englén menar att det är viktigt att aktivt arbeta med samarbetet för 
att det ska bli framgångsrikt och att sponsorer i större utsträckning försöker skapa 
mervärde för sina konsumenter. Vi anser att Ultra försökte uppnå detta genom att 
underlätta resandet och aktivt sammanlänka sin verksamhet med olika kulturella 
evenemang. Genom att arbeta med begreppet Kul-Tur i sin reklam tillsammans med 
Umeå2014 som samarbetspartners framgick den tydliga associationen till kulturen. 
Keller (1993, s. 3) förklarar att varumärkets image baseras på associationer. Vi menar 
därför att Ultras aktiviteter var till för att skapa en association till kulturen vilket visar 
att samarbeta med Umeå2014 var för att förändra varumärkets image. Denna iakttagelse 
stärks av Forsells uttalande: 
 
”Sen som sagt, så byggde vi samverkan med Umeå2014 på grund av att Umeå var ett 
Kulturhuvudstadsår, men själva testet i sig var ju om kulturen är rätt forum för oss” 
 
Ultra ville lyfta kollektivtrafiken och ville testa om det gick att göra med hjälp av 
kulturen. Flera andra sponsorer såg ett värde i att Kulturhuvudstadsåret stärkte regionen 
och ville bidra till den utvecklingen. Ultra såg däremot Kulturhuvudstadsåret som en 
möjlighet att koppla samman varumärket med kulturen. Vi anser att det är en tydlig 
indikation på att vilja förändra varumärkets image. För att uppnå denna förändring anser 
vi att de använde sponsorskapet som kommunikationsmetod. Genom ett sponsorskap 
kan ett företag spegla sin verksamhet på ett mer genuint sätt beroende på vilket 
evenemang företaget väljer att sponsra (Nicholls et al., 1999, s. 365). Vidare menar 
Dolphin (2003, s. 176) att företag använder sponsorskap som ett strategiskt verktyg för 
att kommunicera med sina konsumenter. Vi anser därmed att Ultra såg sponsorskapet 
som ett strategiskt marknadsföringsverktyg för att kommunicera den imageförändring 
företaget ville uppnå. Ultra har även tävlat ut biljetter till sina resenärer för att tydliga 
visa på en koppling mellan varumärket och kulturen. 
 
Gwinner & Eaton (1991, s. 36) hävdar att en matchning mellan sponsorn och det 
sponsrade objektet bidrar till att lättare överföra värden mellan dem. Då kultur och 
kollektivtrafik inte är en självklar matchning kan det ifrågasättas om en 
imageförändring har skett. Den tydliga länken som vi kan se är invånarna i Umeå. Ultra 
vill underlätta och öka viljan att resa med kollektivtrafik för Umeåbor. Ett 
Kulturhuvudstadsår är ett så pass stort evenemang att det berör hela staden och därför 
kan den gemensamma kopplingen finnas i deras gemensamma konsumenter. Att 
matchningen inte behöver vara uppenbar är något som McDonald (1991, s. 36) stödjer 
och menar att organisationerna kan dela andra mindre uppenbara värden. Detta kan även 
ses hos Umeå Airport som ville vara en del av platsen som resenären besökte eller 
lämnade, inte bara en terminal att vänta i. Umeå2014 ökade stadens attraktivitet vilket 
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Lind hävdar syns i besökssiffror och där anser vi att en matchning finns. Både Umeå 
Airport och Ultra såg värden hos Umeå2014 som företagen ville spegla i sina respektive 
varumärken. Därför ser vi ett tydligt motiv till att förändra organisationernas image 
genom det som Smith (2004, s. 36) beskriver som Brand Image Transfer. Då valet att 
sponsra Umeå2014 var ett strategiskt beslut anser vi även att Umeå Airport använde 
samarbetet som ett marknadsföringsverktyg.  
 
Motorcentralen bistod med ett antal bilar som Umeå2014 förfogade över under året. På 
dessa bilar var både Motorcentralen och Umeå2014s logga tryckt. Keller (2009, s. 146) 
hävdar att allt som får konsumenten att utsättas för en exponering av ett varumärke har 
potential att öka varumärkesmedvetenheten. Detta är även något som Ericsson på 
Motorcentralen berättar, företaget ville synas för nya konsumenter. Papadimitriou et al., 
(2008, s. 219) bekräftar att många ser ett sponsorskap som en möjlighet att öka 
varumärkesmedvetenheten. Vi hävdar att bilarna med Motorcentralens logga hade 
potential att exponera varumärket på nya arenor men också att skapa 
varumärkesåterkallelse. Keller (1993, s. 3) beskriver varumärkesåterkallelse som 
kundens förmåga att benämna ett märke utifrån en bransch eller produktkategori. 
Varumärket och branschen företaget verkar inom blir tydligt för alla som utsätts för 
exponeringen. Vi hävdar därför att den huvudaktivitet Motorcentralen har arbetat med 
uppnår deras motiv att synas i nya sammanhang. Motorcentralen är rent generellt 
väldigt aktiva med sitt sponsorskap men har tidigare varit rätt så traditionella och främst 
sponsrat idrotten. Vi menar att de använde sponsorskapet som ett 
marknadsföringsverktyg då de såg en möjlighet att marknadsföra sig på en ny arena 
med hjälp av samarbetet med Umeå2014. 
 
Även VK-Media är aktiva med sitt sponsorskap och har i dagsläget ett 70-tal olika 
samarbeten. Därmed anser vi att även de ser sponsorskapet som ett 
markandsföringsverktyg för att kommunicera med sina läsare. Utöver detta begärde 
VK-Media ensamrätten att förmedla Umeå2014s marknadsföring via deras medier och 
de har därför upplåtit annonsplatser via dem. VK-Media har även sett sig själv som en 
nyhetsförmedlare av alla evenemang under året. Som Eriksson förklarar förstod läsarna 
att nyheter och information kring evenemangen förmedlades av koncernen. Vi anser att 
det är tydligt att VK-Media haft ett motiv att skapa medvetenhet hos sina läsare att 
information kring kulturhuvudstadsåret förmedlas via koncernens mediekanaler. De har 
uttryckligen sagt att de vill synas där deras läsare finns vilket är i linje med 
Papadimitriou et als., (2008, s. 219) påstående att genom ett sponsorskap ökar kundens 
varumärkesmedvetenhet. 

6.3 Personlig drivkraft 

Initieringen av samarbetet mellan Umeå2014 och deras sponsorer har ofta börjat hos 
företagen. Ericsson på Motorcentralen berättar hur hon tog kontakt med Fredrik 
Lindegren på Umeå Kommun när hon insåg att Motorcentralens 70-årsjubileum och 
Kulturhuvudstadsåret skulle infalla samtidigt. Vidare lade hon ner ett stort personligt 
engagemang för att säkerhetsställa deras involvering i Umeå2014. Detta är även något 
vi kunde se hos Företagarna där det var Halvardssons personliga kunskap om 
Europeiska kulturhuvudstäder som fick honom att börja utarbeta ett samarbete. Från vår 
intervju med Halvardsson framkom det tydligt att han blev inspirerad av sina italienska 
kollegors entusiasm. Flera forskare hävdar att många gånger ingås ett sponsorsamarbete 
på grund av personliga intressen (Thwaites & Carruthers, 1998, s. 211; Amis et al., 
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1999, s. 264; O´Hagan & Harvey, 2000, s. 219). Under våra intervjuer fick vi aldrig 
uppfattningen om att beslutet att sponsra grundade sig i personliga intressen såsom 
teorierna påstår. Det var snarare så att det fanns ett personligt driv i samarbetet. 
Ericsson på Motorcentralen och Halvardsson från Företagarna såg tidigt potential i 
Kulturhuvudstadsåret och därför drev de sponsringsfrågan hårt i sina respektive företag. 
Våra iakttagelser för samarbetet med just Umeå2014 styrks av det Englén berättar att 
sponsring grundat i ett personligt intresse var en vanlig företeelse för 50 år sedan men 
att idag är motivet att sponsra mer rationellt grundat. Det var personliga intressen och 
kunskapen om Kulturhuvudstadsåret som inledde konversationen med Umeå2014 vilket 
öppnade upp för ett samarbete. Grönkvist (2000, s. 53) förklarar att beslutet att sponsra 
kan grundas i att det finns ett intresse för evenemanget eller att en verksamhet ligger 
personen varmt om hjärtat. Detta var inget som någon av respondenterna sade sig ha, 
ingen såg sig som en större konsument av kultur.  
   
Jonsson på Umeå Airport vittnade också om ett stort personligt engagemang inför 
Kulturhuvudstadsåret. Hon engagerade sig i olika utskott och försökte även få med hela 
Swedavias koncern i sponsorskapet. För Umeå Airport hade Jonsson en mängd kreativa 
idéer för hur samarbetet skulle kunna ta form. Själv är hon övertygad om att det krävs 
ett personligt driv och stort intresse för samarbetet för att det ska bli framgångsrikt. 
Hennes driv tolkade vi inte som ett engagemang för kulturen utan snarare för Umeå och 
regionen. 
 
Hos varken Ultra eller VK-Media har vi identifierat ett driv från någon specifik person 
som gjort samarbetet möjligt. Från Ultras sida var beslutet att sponsra Umeå2014 
baserat på att Umeå var en kulturstad och att tidigare försök till samarbete med sport 
inte hade fallit väl ut. VK-Media har en tydlig policy när det kommer till sponsring samt 
vilka riktlinjer koncernen går efter. Detta speglade sig även i valet att sponsra 
Umeå2014 där målet att verka för regional utveckling matchar VK-Medias krav. I VK-
Medias fall var det även Umeå2014 som tog första kontakten och då kriterierna 
uppfylldes så kunde de inleda ett samarbete. 
 
Sammanfattningsvis hävdar vi att när det kommer till samarbetet med Umeå2014 så har 
ingen av företaget grundat sitt beslut att sponsra utifrån ett personligt intresse för kultur. 
Därför stärks inte Jones (2007, s. 352) teori om att beslut att sponsra ofta är baserat på 
en persons intresse när det kommer till samarbetet med Umeå2014. Däremot har vi sett 
ett stort driv hos flertalet av våra respondenter men det drivet grundar sig i andra 
faktorer som en vilja att utveckla sin egen verksamhet, staden, regionen eller en 
kombination av alla tre. Lind menar att samtliga sponsorer hade ett stort hjärta för Umeå 
och flera av våra respondenter bekräftar detta. Det är alltså möjligt att det finns ett stort 
personligt intresse i en underliggande faktor, nämligen Umeås utveckling.     

6.4 Uppföljning av sponsorskapet 

För att kunna utläsa effekter av ett sponsorskap så krävs det att ett företag sätter upp en 
tydlig målbild med kvantifierbara värden (O’Reilly & Madill, 2012, s. 62f). Under våra 
intervjuer har det framkommit att få företag har satt upp en förberedande målbild för att 
sedan kunna göra uppföljningar. De flesta företag har någon form av uppföljning på hur 
konsumenterna upplever företaget. Ultra förklarar att de ingår i en kvalitetsbarometer 
där kundnöjdhet mäts men att de inte har gjort liknande uppföljningar för att utröna 
vilka effekter som samarbetet med Umeå2014 har haft. Motorcentralen ingår också i en 
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barometermätning där igenkänningsfaktorn av varumärket mäts för bilbolag i Umeå och 
Umeå Airport gör egna undersökningar om hur kundnöjdheten hos resenärerna ser ut. 
Gemensamt för dessa företag är att de utvärderar hur konsumenter upplever deras 
företag och samtliga har upplevt att konsumenterna har fått en ökad kundnöjdhet eller 
ökat medvetenhet om varumärket. Däremot är det inget företag som direkt kan härleda 
detta till samarbetet med Umeå2014. Företagen menar att det kan vara andra faktorer 
som har påverkat detta då andra aktiviteter inom företagen har pågått under 2014. 
Exempelvis så har Umeå Airport gjort stora ombyggnationer som gör flygplatsen till en 
trevligare och smidigare terminal och Motorcentralens 70-årsjubileum har säkerligen 
haft en påverkan. Vi kan helt enkelt inte statistiskt påvisa att det enbart är samarbetet 
med Umeå2014 som är orsaken till att förändringar i olika barometermätningar har 
påvisats. 
 
Crompton (2004, s. 272) menar att det är vanligt att företag omvärderar den publicitet 
som sponsorskapet ger i monetära tal. Lind från Umeå2014 förklarar att detta har 
genomförts med hjälp av eventbyrån Heja! som har beräknat exponeringsvärdet inför 
Kulturhuvudstadsåret. Företagen som gått in som sponsor har därefter inte beräknat vad 
det verkliga exponeringsvärdet uppgick till efter att Kulturhuvudstadsåret var över. Lind 
hävdar däremot att företagen har fått publicitet i annonser och de evenemang som 
Umeå2014 arrangerat och att det exponeringsvärdet har varit högre än vad Heja! hade 
beräknat. Crompton (2004, s. 273) menar på att det är kvaliteten av en exponering som 
skapar värde och inte enbart antalet exponeringstillfällen. Vi anser att det är oklart i 
vilket utsträckning och kvalitet som sponsorerna har lyfts fram i dessa exponeringar och 
i vilken mån de kan värderas till ett monetärt värde. Vi anser att exponeringsvärdet bör 
beräknas utifrån det enskilda företaget. Exempelvis så menar Jonsson att exponeringen 
inte var det väsentliga för Umeå Airport. Ericsson på Motorcentralen menar däremot att 
exponeringen var viktig för företaget. Motorcentralen var något kritisk till att deras 
logga inte synts vid varje exponeringstillfälle. Lind förklarar detta att Umeå2014 har 
haft en strategi att visa upp deras huvudpartners logga vid alla tillfällen och övriga 
företagspartners med namn i annonser. Detta för att de som bidragit med en större insats 
ska få tillbaka ett högre exponeringsvärde. Detta går även i linje med att det är 
kvaliteten som är viktigt så som Crompton (2004, s. 273) menar. Dock menar de flesta 
företag att de har fått den exponering som de förväntat sig. 
 
Samtidigt är det inte enkelt att mäta effekter av ett sponsorskap (Crimmins & Horn, 
1996, s. 12). Alla företagspartners som vi har intervjuat har sett den otydliga 
programplanen för Kulturhuvudstadsåret som en risk när de skrev på avtalen. De har 
upplevt att det har varit svårt att veta vad samarbetet skulle generera då de inte hade en 
tydlig bild över vad som skulle ske under Kulturhuvudstadsåret. Dock menar vi att 
företagspartners borde satt upp en tydligare målbild för vad sponsorskapet skulle 
generera utifrån deras egen verksamhet. Anna Eriksson på Motorcentralen säger bland 
annat att: 
 
“Det började så att jag läste i tidningen att Umeå hade fått Kulturhuvudstadsåret så jag 
kastade mig på telefonen och ringde Fredrik Lindegren för jag insåg ju snabbt att 
Motorcentralen fyller 70 år 2014 så det måste gå att göra någonting. Det spelar ingen 
roll vad men jag ringde Fredrik och sa att vi ska fasen va med på tåget, glöm inte bort 
oss. Så ringde jag en gång per år och sa, hallå, är vi med?” 
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Detta tyder enligt oss på att de inte hade en specifik målbild över vad ett samarbete 
skulle generera utan de gick mer på en magkänsla om att de kunde göra något bra 
genom ett samarbete med Umeå2014. Motorcentralen ser sponsorskapet som ett 
komplement till övrig marknadsföring men vi anser att de inte har en tydlig plan för vad 
det ska generera, åtminstone i detta fall med samarbetet med Umeå2014. 
 
Både Umeå Airport och Ultra ser vi som de företag som haft den tydligaste bilden av 
vad sponsorskapet skulle generera. Exempelvis förklarar Umeå Airport att de har haft 
en tydlig vilja att skapa en levande mötesplats på flygplatsen och därmed ansett att 
exponeringsvärdet inte är det huvudsakliga målet. För Umeå Airport har 
associationsrätten varit viktigare för att skapa en känsla för att det händer saker på 
flygplatsen. Dock borde de, enligt oss, satt upp en tydlig målbild med kvantifierbara 
värden för att se om samarbetet genererade en mer levande flygplats i resenärernas 
ögon. Detta krävs för att ett företag ska kunna mäta effekterna av ett sponsorskap 
(O’Reilly & Madill, 2012, s. 62f). 

6.5 Vad kan förändras? 

Under intervjuerna har det framkommit att flera företag ser saker med samarbetet som 
de kunde göra annorlunda. Johansson på Umeå Airport menar på att en tydligare 
målbild och en tydligare planering för vilka aktiviteter som skulle genomföras hade 
kunnat bidra till att båda parterna fått ut mer av varandra. Johansson menar även att de 
hade kunnat involvera hela den interna organisationen på ett bättre sätt. Återigen så ger 
detta incitament för att företaget saknat en fullständig målbild över vad sponsorskapet 
skulle generera vilket Crompton (2004, s. 272) menar är viktigt för att veta vilka 
effekter företaget vill uppnå. För Umeå Airports fall så slutade den person som 
inledningsvis hade ansvaret för samarbetet och ny person tog över. Den nya personen 
upplevde att det saknades en tydlig struktur för vad samarbetet skulle generera och 
därmed anser vi att det blir än mer viktigt att strukturera upp en tydlig målbild för att 
enklare hantera oväntade förändringar. Den första ansvarige, Jonsson, förklarar att hon 
hade idéer och tankar för vad som skulle göras men att dessa var svåra att ta över av 
annan person då denne har egna tankar och idéer för hur aktiviteter ska arrangeras. 
 
VK- Media uppger att de kunnat arrangera fler aktiviteter vid de evenemang som 
Umeå2014 arrangerade. Eriksson menar att de inte tog till vara på möjligheten att 
arrangera aktiviteter vid samtliga invigningar även fast de hade den rättigheten och 
förklarar att det dels beror på brist på resurser. Hon säger själv att hon var ensam om att 
driva detta samarbete och att personal från redaktionen inte hade möjlighet att 
genomföra aktiviteter vid evenemangen. VK-Media syftar på att de kunnat arrangera 
fler aktiviteter likt den twittervägg de hade vid invigningen av Kulturhuvudstadsåret. 
Ultra förklarar att de har insett att det har varit enklare att arrangera aktiviteter genom 
deras egna kanaler. Exempelvis så planerade de att genomföra aktiviteter vid 
busskurerna men då annan instans än de själva eller Umeå2014 ägde rättigheterna av 
dem så föll dessa planerade aktiviteter bort. 
 
Så som dessa företag beskriver vad de kunnat göra annorlunda så anser vi att de haft en 
otydlig plan på vilka aktiviteter som skulle genomföras samt hur de skulle genomföras. 
Englén på Heja! menar att sponsorskapet har utvecklats genom åren och att ett 
samarbete nu även bör involvera även konsumenterna. Vi anser att samarbetet hade 
kunnat planeras på ett tydligare sätt från samtliga parter så att både företagen, 
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Umeå2014 men även konsumenten fått ut mer av sponsorskapet. Englén menar även att 
det är viktigt att se över vilka rättigheter som ingår i sponsorskapet. Vi anser att fler 
företag borde sett över vilka rättigheter de hade och tydligt strukturerat upp vilka 
aktiviteter som skulle genomföras för respektive rättighet. Vi menar att de hade de 
kunnat synliggöra och uppmärksamma deras eget varumärke i större utsträckning men 
även lyft Umeå2014s evenemang till en högre nivå för besökarna. Exempelvis så ville 
Motorcentralen visa upp sitt varumärke på en ny arena för att möta konsumenter som de 
vanligtvis inte annars möter. Vi menar att det hade varit ett bra tillfälle att tydligare visa 
upp sig vid invigningar som Umeå2014 arrangerade för att ta till vara på den 
möjligheten. Keller (2009, s. 146) menar på att all exponering av ett varumärke ökar 
medvetenheten hos konsumenten om varumärket. Detta tyder på, anser vi, att 
Motorcentralen hade kunnat göra mer för att exponera varumärket för de konsumenter 
de hade önskemål att nå. 
 
Samtidigt anser både VK-Media, Företagarna, Umeå Airport och Motorcentralen att 
Umeå2014 kunnat vara tydligare i hur programmet skulle se ut för året. Flera företag 
anser att osäkerheten som fanns när avtalen skrevs på gällande programinnehållet för 
Kulturhuvudstadsåret påverkade deras egen planering för vilka aktiviteter som skulle 
genomföras. Vi anser att även Umeå2014 hade kunnat strukturera upp målbilder för vad 
samarbetet med företagen skulle generera. Då de innehar paketet med rättigheter så 
anser vi att de hade kunnat lyfta upp vilka möjligheter det fanns under året på ett 
tydligare sätt. Att förknippas med ett evenemang är ofta en viktig drivkraft hos ett 
sponsrande företag (Gwinner & Eaton, 1999, 48). Vi anser att om Umeå2014 hade haft 
en tydligare plan för sina evenemang hade de även kunnat lyfta upp vilka möjligheter 
som företagen kunde dra nytta av under evenemangen för att dra nytta av 
associationsrätten som ingick i sponsoravtalet. 
 
Dock anser samtliga företag att de har varit nöjda med samarbetet med Umeå2014 
utifrån förutsättningarna. Detta trots att vi tolkar som att det inte funnits en helt tydlig 
plan från vare sig företagens eller Umeå2014s sida vad samarbetet skulle generera. 
Företagen har uttryck att de har sett Kulturhuvudstadsåret som ett bra evenemang för 
Umeå och att det har fått mycket publicitet och dragit många besökare. Därmed tolkar 
vi det som att företagen känner sig nöjda då evenemanget föll bra ut. 

6.6 Bortfallsanalys 

Totalt sett har det funnits sju företag som varit företagspartners med Umeå2014. Två av 
dem, Balticgruppen och Swedbank, har vi inte lyckats göra en intervju med för att få en 
insikt i vilka motiv som de grundat sitt beslut på att sponsra Umeå2014. Däremot har vi 
lyckats få en insikt i vilka resurser de har bidragit med via intervjun med 
marknadsansvarige på Umeå2014. Lind förklarar att Balticgruppen har bistått med 
finansiella medel till enskilda projekt och varit Umeå2014s enda huvudsponsor. 
Däremot går det att läsa på Umeå2014s hemsida att Balticgruppen ser sig själva som en 
aktiv del i Umeås utveckling och att de vill främja en kulturdriven tillväxt (Umeå2014, 
2013). 
 
Genom intervjun med Lind har vi även fått insikt i vad Swedbank har bidragit med. Hon 
förklarar att Swedbank har varit med och stöttat ungdomsprojekt som varit kopplade till 
Kulturhuvudstadsåret. Utifrån de resurser som dessa två företag bistått med kan det 
möjligtvis tyda på att de valt att sponsra Umeå2014 för att stötta utvecklingen av Umeå. 



 58 

Dock kan vi inte med hjälp av den information säkert påstå att detta är skälet till att de 
ingått ett samarbete. Vi kan inte heller ge en djupare analys för vilka incitament som 
motiverat företagen att ingå i ett samarbete med Umeå2014. 
 
Samtidigt har de fem företag vi intervjuat gett oss en klar bild över varför företagen valt 
att samarbete med Umeå2014. Vi anser att de har bidragit med en djupare förståelse för 
varför de valt att sponsra Kulturhuvudstadsåret och vi anser att de är representativa för 
vår studie. 

6.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så tolkar vi det som att företagen har haft olika mål med samarbetet 
med Umeå2014. Gemensamt för flera företag är att de valt att sponsra Umeå2014 då de 
menar att Kulturhuvudstadsåret är ett evenemang som bidrar till den regionala 
utvecklingen. Dock anser vi att det finns fler incitament för att sponsra detta evenemang 
då vi analyserat tillvägagångssätten vid företagens sponsorinsatser. Som vi nämnde 
tidigare så uttryckte Motorcentralen, Umeå Airport, VK-Media och Företagarna att de 
valt att sponsra just då de vill bedra till den regionala utvecklingen. Motorcentralen 
anser vi även har haft incitament att marknadsföra sitt varumärke på en ny arena vilket 
vi kopplar samman med motivet varumärkesmedvetenhet. Ericsson som varit ansvarigt 
för samarbetet mellan Motorcentralen och Umeå2014 har även haft ett personligt driv 
till att genomföra detta samarbete. Hon har själv varit väldigt engagerad och var den i 
företaget som tog initiativ till att inleda ett samarbete med Umeå2014. Även Jonsson 
som var med när samarbetet mellan Umeå Airport och Umeå2014 inleddes har även hon 
varit starkt drivande för att genomföra sponsorskapet. Vid analysen har vi även tolkat 
att de velat förändra flygplatsen till en levande mötesplats med hjälp av den association 
som funnits till Kulturhuvudstadsåret. Därmed anser vi att det även har legat ett 
incitament för att förändra varumärkets image utöver att vara en god medborgare som 
hon också uttryckte. Detta styrker Crowley (1991, s. 12) som menar på att sponsorer av 
kulturella evenemang i stor utsträckning vill förändra varumärkets image. 
 
Företagarna uttrycker en stark motivation att stärka regionen genom 
sponsorskapet.  Företagarna identifierade Kulturhuvudstadsåret som ett sätt att öka 
populariteten för Umeå och Norrland och på så vis även skapa möjligheter för företag i 
området. Halvardsson hävdar att allt de gjort bottnar i att stärka sina medlemmar. 
Sponsorskapet kan vi koppla till Carrolls (1991, s. 40f) teori om CSR. Den filantropiska 
delen av Carrolls (1991, s. 40f) definition av CSR kan ses som företagarnas vilja att 
stärka regionen, att vara en god medborgare. Vi ser även att företagarna såg möjligheten 
att ta ett ekonomiskt ansvar för sina medlemmar, en aktivitet som också återfinns i 
Carrolls (1991, s. 42) modell. 
 
Ultra var de enda som uttryckligen menade att de valde att sponsra Umeå2014 för att de 
velat förändra varumärkets image. Mycket beroende på att de ser Umeå som en 
kulturstad och därmed tog ett strategiskt beslut till att sponsra ett Kulturellt evenemang. 
De var även enda företaget som kom in senare som företagspartner. De skrev på avtalet 
i maj 2014 med ambitioner att snabbt arrangera aktiviteter som är kopplade till 
Kulturhuvudstadsåret, exempelvis tävlingar om biljetter till kulturella evenemang. Ultra 
har varit väldigt tydliga med att det var just en imageförändring som samarbetet skulle 
generera. Vi anser att Ultra på ett tydligt sätt har kunnat koppla deras varumärke till 
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Umeå2014 och att det går i linje med hur Gwinner & Eaton (1999, s. 146) menar att en 
imageförändring kan genomföras. 
 
För att förtydliga vår analys har vi valt att koppla samman företagen med de motiv som 
vi ser som incitament för att sponsra Umeå2014. 
 
Tabell 3. Översikt motiv 

Motiv 
 
Företag 

Varumärkes
medvetenhet 

Varumärkes-
image 

God-
medborgare 

Marknadsför
ingsverktyg 

Hobby-
motivet 

Motor-
centralen 

Stort Motiv Inget Motiv Stort Motiv Delmotiv Inget 
Motiv 

Umeå 
Airport 

Inget Motiv Stort Motiv Stort Motiv Delmotiv Inget 
Motiv 

Ultra Inget Motiv Stort Motiv Inget Motiv Delmotiv Inget 
Motiv 

Företagar
na 

Inget Motiv Inget Motiv Stort Motiv Inget Inget 
Motiv 

VK-
Media 

Stort Motiv Inget Motiv Stort Motiv Delmotiv Inget 
Motiv 

 
Rowley (1998, s. 384) menar att många företag väljer att använda ett sponsorskap som 
ett komplement till övrig marknadsföring. Vi anser att både VK-Media och 
Motorcentralen använder sitt sponsorskap för att komplimentera övrig marknadsföring 
och såg detta som en chans att möta både sina befintliga konsumenter men även nya. 
Båda dessa företag har även ett flertal övriga sponsoravtal med olika aktörer. Ultra 
anser vi såg en chans att använda sponsorskapet för att nå målet att förändra 
varumärkets image. De är vanligtvis restriktiva med sitt sponsorskap men för att lyckats 
nå en imageförändring, anser vi, att de såg en chans till detta genom att sponsra ett 
kulturellt evenemang. För Umeå Airport blev samarbetet den primära 
marknadsföringsmetoden. 
 
Thwaites & Carruthers (1998, s. 216) menar att ett beslut baserat på personliga intressen 
är ett icke rationellt beslut. Trots att det har funnits personligt engagemang och en 
personlig drivkraft hos vissa företagsrepresentanter har det inte uppvisats någon 
personligt motiv till att sponsra Umeå2014. Vi anser att personen som varit den 
drivande inom företagen har sett samarbetet med Umeå2014 som en möjlighet att gynna 
sin egen verksamhet. Det är ingen person som sagt att de har ett personligt intresse för 
kultur. Vi anser att samtliga företag tagit ett rationellt beslut att sponsra Umeå2014 och 
därmed kan vi inte härleda det personliga engagemanget till Hobbymotivet.  
 
Företagen har varit mindre bra på att strategiskt sätta upp målkort för vad sponsorskapet 
skulle generera. Uppföljningar har gjorts mellan företagen och Umeå2014 och vissa 
företag har haft kontinuerliga uppföljningar som gjorts under en längre tid. Däremot är 
det inget företag som kvantifierat mätbara värden före samarbetet för att kunna följa upp 
dem efteråt så som Crompton (2004, s. 272) menar att företag ska göra för att kunna 
mäta resultatet av ett sponsorskap. De företag som har haft kontinuerliga uppföljningar 
på deras verksamhet har märkt av en positiv utveckling av resultaten. Däremot är det 
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inget företag som kan härleda den positiva utvecklingen direkt mot 
Kulturhuvudstadsåret utan det kan vara andra faktorer som har påverkat resultaten.  
 
Utifrån ovanstående tabell och vår analys har vi utarbetat en fyrmatris där vi 
kategoriserat de olika sponsorerna. Modellen benämns som Fyra Nyanser av 
Sponsorskap. 
       

 
Figur 4. Fyra Nyanser av Sponsorskap 

 
På den diagonala kategoriseras sponsorn utifrån hur aktiv denne är under 
sponsringstiden. Den horisontala axeln demonstrerar sponsorns motiv. Antingen har 
denne strävat efter varumärkesmedvetenhet eller varumärkesimage.  
 
Baby Crib – Denna sponsor definieras av ett passivt sätt under sponsortiden. Samtidigt 
vill denne sponsor att konsumentens medvetenhet om varumärket ska öka. Detta görs 
inte aktivt utan konsumenten måste gå förbi de aktiviteter som görs för att se sponsorn 
och samarbetet. I denna kategori hittas både VK-media samt Motorcentralen, två 
sponsorer som symboliseras av ett motiv att vilja öka varumärkesmedvetenheten men 
som inte arbetar med det aktivt och tar tillvara på de tillfällen som uppstår att exponera 
sitt varumärke.  
 
Wannabe – Här återfinns en sponsor som återigen är passiv men som vill förändra 
varumärkets image. Denna sponsor karaktäriseras av en uttalad vilja att ändra sitt 
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varumärke och har utifrån den viljan valt att ingå i samarbetet. Här återfinns 
Företagarna. Även om dem inte uttalat vill förändra sin image anser vi att en vilja att 
vara en god medborgare indirekt leder till en förändring av organisationens image. Detta 
har man dock inte aktivt arbetat med utan haft en passiv roll.  
 
Attention Seeker – Den aktiva sponsorn som vill uppnå varumärkesmedvetenhet 
kategoriseras in här. Denna sponsor söker uppmärksamhet och arbetar aktivt för att 
finna konsumenten och synas i deras kanaler. Ingen av våra respondenter kategoriseras 
in i denna kategori.  
 
Rock Star – Här återfinns de sponsorer som arbetar aktivt för att förändra och stärka sin 
image. Dessa karaktäriseras av att de har ett tydligt mål med sitt sponsorskap och att 
aktiviteter som genomförs görs för att nå målet. Både Umeå Airport och Ultra finns med 
i denna kategori. 
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7. Slutsats och diskussion 
Detta kapitel kommer att besvara studiens problemformulering genom att generera en 
slutsats utifrån vår analys. Därefter kommer praktiska rekommendationer, studiens 
bidrag samt fortsatt forskning att presenteras. 

7.1 Problemformuleringens besvarande 

Problemformuleringen som studien utgått ifrån och som vi ämnar svara på är: 
 

Varför väljer företag att sponsra ett evenemang av Kulturhuvudstadsårets karaktär? 
 
 
Studien visar på att de flesta företag valt att sponsra Umeå2014 då det bidrar till den 
regionala utvecklingen. I många fall är detta ett kriterium för företaget när de väljer 
sponsorbjekt. Umeå2014s värderingar har gått i linje med detta kriterium då de arbetar 
efter ett tankesätt som inbegriper kulturdriven tillväxt. Utöver detta kriterium, som är ett 
starkt motiv till att välja att sponsra ett evenemang som Kulturhuvudstadsåret, så har 
fler motiv kunnat urskiljas genom de aktiviteter företagen genomfört. Att sponsra 
kulturella evenemang är inte lika vanligt som att sponsra idrotten och för många företag 
är detta en ny arena. Imageförändring är i många fall det underliggande motivet till att 
sponsra Umeå2014. Genom att associeras med ett kulturellt evenemang så sker en 
imageförändring om företaget inte tidigare redan sponsrat ett liknande evenemang. 
Detta ses som ett starkt motiv för två företag där det ena även använder sponsorskapet 
som en tydlig kommunikationsmetod för att nå ut med detta budskap. 
Imageförändringen ser vi i detta fall som det primära och att det krävs en association 
till ett kulturellt evenemang och därmed blir sponsorskapet ett verktyg för att nå den 
associationen. 
 
Andra företag är redan idag väldigt aktiva med sitt sponsorskap och har ett flertal andra 
samarbeten. Dessa företag har som motiv att synas på fler arenor där deras potentiella 
konsumenter befinner sig. Vi anser att dessa företag tydligt motiveras av att synliggöra 
sitt varumärke och skapa en ökad varumärkesmedvetenhet bland Umeås befolkning. 
Genom de aktiviteter som dessa företag har genomfört så tyder det på att de saknar 
motiv för att genomföra en imageförändring. Dock använder de sponsorskapet som ett 
tydligt komplement till övrig marknadsföring för att bredda täckningsgraden av sin 
marknadsföring. 
 
Samtidigt finns fler incitament för att sponsra ett evenemang av Kulturhuvudstadsårets 
karaktär. Många företag förklarar att de vill uppnå olika mål med hjälp av 
sponsorskapet. Vissa vill få till en förändring av konsumenternas uppfattning om 
varumärket eller platsen som företagen befinner sig på. Andra vill öka medvetenheten 
om varumärket. Däremot är det inget företag som brutit ner dessa önskade förändringar 
i kvantifierbara värden för att kunna göra uppföljningar på om det har kommit till en 
förändring. Detta anser vi är anmärkningsvärt då vi ändå anser att det ligger ett rationellt 
beslut som grund att sponsra Umeå2014. Att inget företag valt att mäta effekterna av 
samarbetet tyder på att de saknat en tydlig strategisk plan för hur samarbetet skulle se 
ut och vilka mål som skulle uppfyllas.  
 
Detta beror inte enbart på de sponsrade företagens planering utan även på arrangörens 
egen planering. Genom ett genomarbetat programinnehåll och mer kunskap om vad som 
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motiverar företag att sponsra ett kulturellt evenemang hade arrangören kunnat lyfta de 
möjligheter som ett samarbete medförde. Arrangören hade kunnat visa vilka 
möjligheter det fanns för respektive företag utifrån dess mål med sponsorskapet. 
 
En väsentlig punkt är att företagen ser Umeå som en kulturstad. Eaton (1999, s. 54) 
menar att ett företags verksamhet bör matcha det sponsrade objektets för att vara 
framgångsrik. Studien visar att det finns företag vars kärnverksamhet inte matchar 
Umeå2014s verksamhet och trots detta känner sig båda parten nöjda med samarbetet. Vi 
anser att det istället har funnits värderingar hos båda företaget och Umeå2014 som har 
stämt överens. Om företaget ser Umeå som en kulturstad och vill bidra till det som är 
bra för regionen så stämmer det väl överens med Umeå2014s värderingar. 
 
Dock anser samtliga företag att de har varit nöjda med samarbetet med Umeå2014 
utifrån förutsättningarna. Detta trots att vi tolkar som att det inte funnits en helt tydlig 
plan från vare sig företagens eller Umeå2014s sida vad samarbetet skulle generera. 
Företagen har uttryck att de har sett Kulturhuvudstadsåret som ett bra evenemang för 
Umeå och att det har fått mycket publicitet och dragit många besökare. Vi anser att flera 
företag var nöjda med samarbetet då den generella uppfattningen var att 
Kulturhuvudstadsåret föll väl ut. Detta oavsett den reella effekt samarbetet hade för 
sponsorn. Vi tolkar detta som att det finns en stark underliggande vilja att verka för 
den lokala utvecklingen och därmed vara en god medborgare.  

7.2 Rekommendationer 

7.2.1 Företag  
✔ Innan en organisation ingår i ett sponsorskap av Kulturhuvudstadsårets karaktär bör 
motiven definieras. Med tydliga motiv ökar chansen att organisationen hittar ett 
passande samarbete som kan nå målbilden. Med tydliga mål kan aktiviteter utformas i 
syfte att uppnå dessa vilket gör samarbetet så effektivt som möjligt. 
 
✔ Då det finns många evenemang som är knuten till ett Kulturhuvudstadsår men, som i 
Umeå2014s fall, inte ägs av rättighetsinnehavaren är det extra viktigt att rättigheterna 
tydligt kommuniceras. Rättigheterna kommer även att diktera vilka möjligheter det 
finns för företaget att aktivera samarbetet. Därför rekommenderar vi att de sponsrande 
företagen utforskar sina rättigheter noggrant och ser till att dessa är tydligt 
dokumenterade. Detta anser vi underlättar när olika aktiviteter senare ska planeras då 
sponsorn planerar utifrån de faktiska rättigheterna de har. 
 
✔ Störst utbyte kommer att uppstå när företagen använder de möjligheter som finns, 
men det krävs att dessa möjligheter passar respektive företag. Vi anser att det är viktigt 
att föra en dialog med rättighetsinnehavaren för att kunna exploatera möjligheterna över 
de aktiviteter som kan hjälpa företaget att nå målbilden. Dialogen bör vara aktiv där 
målbild och motiv tydlig kommuniceras så möjligheten att dessa uppfylls ökar. Vi 
rekommenderar därför att sponsorn avsätter medel för att kunna utforska möjligheter 
och aktivera samarbetet så samarbetet blir så framgångsrikt som möjligt. 
 
✔ En strategisk plan över aktiviteter som ska genomföras bör därefter göras, detta är 
främst för att företagen ska kunna utarbeta kvantifierbara värden som sedan kan mätas. 
Ingen av sponsorerna av Umeå2014 vet om samarbetet faktiskt uppnådde det företaget 
ville. Detta är delvis på grund av att företagen inte definierat varken tydliga mål eller 
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utarbetat en uppföljning. Om målen faktiskt har uppnåtts kan endast bevisas om en 
mätning görs vilket kan lägga grundet för framtida beslut om sponsorskap. 

7.2.2 Arrangör 
Studien är genomförd med Umeå2014 som det studerade objektet och troligtvis 
kommer Umeå inte att utses till Kulturhuvudstadsår igen. Däremot anser vi att vi kan ge 
rekommendationer till andra stora arrangemang där karaktären liknar 
Kulturhuvudstadsåret. Våra rekommendationer är: 
 
✔ Planera arrangemanget så tydligt som möjligt. Med en tydlig plan blir det lättare att 
definiera möjligheterna för en potentiell sponsor vilket synliggör värdet i samarbetet. 
Sport är fortfarande den grupp som mottar den största delen sponsorinvesteringar och 
där vet sponsorn hur samarbetet kan ske. Inom exempelvis kulturen kan inte sponsorn 
agera på samma sätt och måste därför hitta nya lösningar, något som ibland kan vara 
svårt. Företagen kämpar med att visualisera samarbetet och behöver hjälp med att se 
vilka möjligheter som finns. Annars finns risken att arrangören mister sponsorer och 
resurser. 
 
✔ När planerna är gjorda kan även rättigheterna utforskas. Med väl definierade 
rättigheter kan rättighetsinnehavaren vara tydlig med vad sponsorerna kan få ut av 
samarbetet. Dessa rättigheter kan sedan tillsammans med planeringen utforma 
rekommendationer som görs till sponsorn. Som vår studie visat finns det olika motiv till 
varför en sponsor ingår ett samarbete. För att öka chansen att knyta en sponsor till sig 
bör arrangören utforma rekommendationer till samarbetets utformning utifrån sponsorns 
motiv. Sponsorn får då en tydlig bild över hur samarbetet ska hjälpa dem att uppnå sin 
målbild. Genom detta kan de öka värdet av samarbetet både för arrangören och 
sponsorn.  
 
✔ Vi har upplevt att det finns nyckelpersoner i vissa företag som har visat ett stort 
engagemang när det kommer till genomförandet av samarbetet. Dessa personer har haft 
en stor vilja att verka för den regionala tillväxten och utvecklingen av organisationen. 
Vi hävdar att dessa personer har varit av största vikt för att lyfta och aktivera 
samarbetet. Kommande evenemang som har en liknande karaktär som 
Kulturhuvudstadsåret bör försöka hitta och arbeta med dessa nyckelpersoner för att få ut 
så mycket som möjligt av samarbetet. 
 
✔ För att hitta dessa personer bör arrangören vara medveten om vilka kärnvärden som 
delas, det som också driver en person att engagera sig i samarbetet. Exempelvis i 
Umeå2014s fall var ett kärnvärde att driva den regionala utvecklingen något vi även såg 
hos flera av företagen.  För en arrangör blir det därmed viktigt att utforska var företag 
med liknande kärnvärden finns lokaliserade. För Umeå2014 fanns dessa företag främst i 
Umeåregionen vilket gör att de borde fokuserat på att motivera företag i närområdet att 
ingå i ett samarbete. Detta bör en ny arrangör ta i beaktning då denna försöker värva 
samarbetspartners. 
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7.3 Studiens bidrag 

7.3.1 Teoretisk bidrag 
Denna studie har bidragit inom området sponsorskap vid ett kulturellt evenemang. 
Slåtten et al., (2014, s. 232) menar att få studier är genomförde med hjälp av en 
kvalitativ metod för att ge en djupare förståelse för ämnet. Då denna studie är 
genomförd med en kvalitativ metod så genererar den en djupare förståelse för varför 
företag väljer att sponsra ett kulturellt evenemang av Kulturhuvudstadsårets karaktär.  
 
Tidigare studier inom motiv till sponsorskap är främst genomförda mot idrottsliga 
evenemang. Sponsorskapet växer i omfattning i Sverige och är idag den näst största 
marknadsföringsmetoden samtidigt som även kulturella evenemang växer i omfattning. 
Ur ett forskningsperspektiv så bidrar studien till att generera en bild över vilka motiv 
som är beslutsgrundande när företag väljer att sponsra ett kulturellt evenemang. Därmed 
bidrar studien till att involvera den kulturella aspekten vilket är en del i evenemangets 
karaktär.  
 
Studien visar en bild av att många företag vill bidra till det som utvecklar regionen men 
även att de genom detta vill förändra varumärkets image. Crowley (1991, s. 12) menar 
att ett sponsorskap mot ett kulturellt evenemang ofta genomförs för att förändra 
varumärkets image. Denna studie styrker detta argument och bidrar till att genera en 
liknande bild men genom en kvalitativ metod.  
 
Det personliga intresset har tidigare varit ett vanligt sätt att besluta om ett sponsorskap. 
Denna studie har visat att personliga intressen inte har någon inverkan när företag valt 
att sponsra Umeå2014. Ur ett forskningsperspektiv indikerar detta på att beslutstagandet 
är allt mer rationellt idag och att företagen använder sitt sponsorskap som en strategi att 
utveckla verksamheten.  
 
Det har skett en tydlig utveckling inom sponsorskap och att det är ett allt mer rationellt 
beslutstagande som ligger till grund när företag väljer att ingå i ett sponsorskap. Fler 
företag väljer att utnyttja sponsorskapet som metod för att kommunicera med sina 
konsumenter på ett mer genuint sätt. Därmed har det varit intressant att undersöka om 
och hur företag väljer att göra uppföljningar på sina investerade resurser. Vi har 
granskat teorier för hur ett sponsorskaps effekter kan mätas för att kunna undersöka hur 
företag har följt upp sitt sponsorskap med Umeå2014. Studien har bidragit till 
forskningen genom att visa en bild hur uppföljningen ser ut hos de företag som varit 
företagspartner med Umeå2014. 
 
Slutligen har studien bidragit med en modell, Figur 4 – Fyra Nyanser av Sponsorskap, 
som kategoriserar sponsrade företag beroende på vilken målbild de har med 
sponsorskapet.  

7.3.2 Praktiskt bidrag 
Denna studie är till för att fungera som stöd när framtida samarbeten mellan företag och 
kulturella evenemang ska inledas. Då studien tydligt visar vilka motiv som ligger till 
grund när företag valt att sponsra Umeå2014 så kan kommande arrangörer motivera 
andra företag att ingå i ett samarbete med hjälp av denna kunskap. Studien bidrar till att 
andra arrangörer får en medvetenhet över vad de kan förvänta sig av ett samarbete men 
även vilka förväntningar en potentiell sponsor har på dem.  
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Arrangören får genom denna studie en insikt i vad som motiverar företag att ingå ett 
samarbete med ett kulturellt evenemang med Kulturhuvudstadsårets karaktär. De får 
även en insikt i vem som motiveras och därmed får en arrangör insikt i var denna kan 
finna potentiella sponsorer.  
 
Studien bidrar med information och vetskap till företag som önskar inleda ett samarbete 
med ett kulturellt evenemang av Kulturhuvudstadsårets karaktär om vilka aspekter de 
bör ta i beaktning. Beroende på företagets mål med ett sponsorskap så får företaget en 
inblick i hur de kan gå tillväga och vad de bör tänka på vid en uppföljning. Studien 
bidrar även till att upplysa företag hur de kan nyttja de rättigheter som ingår i ett 
sponsorskap.  
 
Företagen som sponsrat Umeå2014 kommer från skilda branscher. Genom detta bidrar 
studien till att ge kunskap till ett flertal branscher om hur ett samarbete med ett 
kulturellt evenemang kan skilja sig. Genom att ge en bild från olika branscher så kan 
företag inom både offentliga - och privata sektorn skapa sig en förståelse för vad ett 
sponsorskap kan generera.  
 
Ett ytterligare praktiskt bidrag är att studien kan var till hjälp för andra kommande 
Kulturhuvudstäder för att skapa en förståelse för vad som har motiverat sponsorer att 
samarbeta med Umeå2014. Med den kunskap vi förmedlar så kan andra regioner som är 
liknande Umeås trycka på de motiv som Umeåföretagen har motiverats av för att erhålla 
sponsorer till Kulturhuvudstadsåret på andra orter. 
 
Den utarbetade modellen, Figur 4 – Fyra Nyanser av Sponsorskap, bidrar till att 
organisationer och arrangörer kan få en tydligare översikt över sina sponsorer. De kan 
kategorisera in sponsorerna enligt modellen och på så vis lättare hjälpa sina sponsorer 
att arbeta gemensamt för att nå uppsatta mål. Dels för att arrangören själva ska veta vad 
deras företagspartners vill att sponsorskapet ska generera men även för att influera dem 
till att få ut mer av samarbetet. 

7.4 Studiens begränsningar och framtida forskning 

Studien begränsas till platsen Umeå. Delvis finns det en stark kulturell identitet i Umeå 
men också en sympati för staden och regionen för företagen som verkar här. På grund 
av stadens storlek har vi fått uppfattningen om att evenemangen är lokalt förankrat, 
både nr det kommer till olika arrangemang men också samarbetspartners. Vi ser därför 
hinder i att överföra studiens resultat till övriga städer i Sverige. Detta då vi anser att  I 
vidare studier hade därför fler städer kunnat inkluderas för att få en mer översiktlig bild 
över Sverige. 
 
Studien begränsas även av att ett Kulturhuvudstadsår är ett sällan återkommande 
evenemang för samma stad och kommer troligtvis inte återkomma till Umeå. Studiens 
resultat kommer därför inte att användas av arrangörer till ett ytterligare 
Kulturhuvudstadsår i Umeå. För att göra studiens resultat mer användbar till liknande 
evenemang kan framtida forskning studera fler objekt som delar Kulturhuvudstadsårets 
karaktärsdrag. Resultatet blir mer generellt men kan bli lättare att överföra till andra 
stora evenemang även om de är unika.  
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Studiens resultat är inte heller generaliserbart. Därmed kan en kvantitativ studie som 
fokuserar på liknande evenemang i Sverige generera en överskådlig bild över de motiv 
som företag grundar sina beslut på vid ett sponsorskap. Genomförs den på rätt sätt med 
hjälp av en kvantitativ studie kan resultatet generaliseras till övriga Sverige. 
 
Denna studie har inte tagit hänsyn till hur konsumenten uppfattar samarbetet eller om 
målen med samarbetet uppnåtts utifrån ett konsumentperspektiv. Framtida forskning 
kan därför studera vilka motiv som företag kan uppnå genom att sponsra ett liknande 
evenemang och då utföra studien utifrån konsumentens perspektiv. Företagen kan då få 
en inblick i hur konsumenten uppfattar sponsorskapet och därför få en bredare grund att 
basera sitt beslut på.  
 
Slutligen kan framtida forskning vidare studera vår föreslagna modell och utveckla den. 
Vidare forskning kan även studera enskilda kategorier i modellen för att tydligare 
definiera sponsorerna och undersöka deras specifika egenskaper.  
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8. Sanningskriterier & Etiska samhälleliga aspekter 
I det avslutande kapitlet kommer vi att redovisa studiens tillförlitlighet och äkthet. Den 
sista delen i denna studie presenterar de etiska- och samhälleliga aspekter vi tagit i 
beaktning under studiens gång. 

8.1 Sanningskriterier 
Fangen & Sellerberg (2011, s. 83) menar att reliabilitet syftar till att mätningar gjorts på 
så sätt att felaktig data inte registrerats. De menar att felregistreringar kan uppkomma 
om datainsamlingen har genomförts på ett slarvigt eller ouppmärksammat sätt. Fangen 
& Sellerberg (2011, s. 83) diskuterar reliabilitet inom ramen för en kvantitativ metod 
och Trost (2009, s. 112) menar att begreppet reliabilitet blir missvisande i en kvalitativ 
studie. Han hävdar att en kvalitativ studie syftar till att förstå en process i förändring 
snarare än att mäta ett fenomen. Validitet syftar till vilken grad det som är ämnats att 
mäta verkligen har mätts (Fangen & Sellerberg, 2011, s. 83). I en kvalitativ studie 
ämnar forskaren inte till att mäta utan till att förstå (Trost, 2009, s. 112). Trost (2009, s. 
112) förklarar att reliabiliteten av en kvantitativ studie beror på om den kan upprepas 
och få fram samma resultat oavsett tidsaspekten. Han argumenterar för att människan 
inte är statisk utan är en aktör och en deltagare i ständig förändring. Denscombe (2009, 
s. 380) argumenterar för att det inte finns något sätt att garantera att en kvalitativ studie 
är valid men att det däremot finns verktyg som kan användas för att påvisa 
sannolikheten att studien är genomförd på ett trovärdigt sätt. Nedan presenteras ett 
alternativt sätt att påvisa reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie. 

8.1.1 Tillförlitlighet 
Bryman (2011, s. 352) argumenterar i linje med Trost (2009, 111f) och hävdar därför att 
en kvalitativ studie bör bedömas på andra kriterier. Han menar att Tillförlitlighet som är 
uppdelad i fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka och konfirmera är ett lämpligt begrepp. Bryman (2011, s. 354) förklarar att en 
trovärdig studie reflekterar den sociala verkligheten. Det kommer att handla om hur 
trolig forskarens förklaring av verkligheten är då det kan finnas flera olika 
beskrivningar av en social situation. Bryman (2011, s. 354) menar att trovärdigheten 
kan styrkas på flera sätt. Han menar att trovärdigheten stärks om forskaren utfört 
studien enligt de regler som finns. Under våra intervjuer har vi genomgående ställt 
följdfrågor och bett respondenten förtydliga något vi inte förstod. Detta för att vi ska 
förstå hur respondenten uppfattar verkligheten på ett så korrekts sätt som möjligt 
 
Vidare hävdar Bryman (2011, s. 355) att forskaren kan tillämpa respondentvalidering. 
Denscombe (2009, s. 380) förklarar detta begrepp som att forskaren visar sina resultat 
för respondenten varav respondenten kan styrka om forskaren uppfattat dennes svar rätt. 
Vi har valt att låta våra respondenter ta del av den empiriska del de själva bidragit till. 
Detta så att de fick möjligheten att styrka att vi uppfattat deras uttalanden på ett korrekt 
sätt. Av vissa respondenter har vi fått tillbaka kommentarer på mindre förändringar som 
vi sedan gjort. Fyra respondenter påpekade förändringar vid citering, korrigeringarna 
som gjordes innebar att språket ändrades till skriftspråk. Även minde faktafel har 
korrigerats.  
 
Kvalitativa studier tenderar att undersöka en kontext som är unik och som inte kan 
jämställas med något annat sammanhang (Bryman, 2011, s. 355). Därför bör en forskare 
detaljerat beskriva omständigheterna för studiens kontext (Bryman, 2011, s. 355). Detta 
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kan sedan användas som en databas när andra forskare ska bedöma studiens 
överförbarhet till en annan kontext (Bryman, 2011, s. 355). Vi har på ett tydligt sätt 
beskrivit studieobjektets specifika karaktär. Vidare har vi på ett tydligt sätt redogjort för 
hur vi har gått tillväga i våra olika metodval. Studien visar på ett tydligt sätt vilka 
resultat vi har kommit fram till.  
 
Den tredje termen som Bryman (2011, s. 355) föreslår att en forskare kan använda sig 
av är pålitlighet. Han menar att pålitlighet motsvaras av Reliabilitet i den kvantitativa 
forskningen. Vidare förklarar han att detta innebär att forskaren redogör för alla studiens 
faser såsom problemformulering, val av metod och datainsamling. Bryman (2011, s. 
355) föreslår sedan att kolleger kan granska valet av processer samt hur dessa har 
tillämpats. Därefter kan slutsatser dras huruvida teoretiska slutsatserna dras (Bryman, 
2011, s. 355). I våra två metodkapitel har vi redogjort för våra val och tillvägagångsätt 
på ett tydligt sätt. Vidare har arbetet granskats av studenter samt vår handledare Jan 
Bodin för att säkerhetsställa att processen är tydligt kommunicerad och korrekt utförd.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren säkerhetsställer att denna 
handlat i god tro och inte medvetet påverkat resultatet (Bryman, 2011, s. 355 ). Denna 
term grundar sig i uppfattningen att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i 
samhällelig forskning (Bryman, 2011, s. 355). I kapitel 2 - Teoretisk metod har vi 
redogjort våra förkunskaper för läsaren. Dessa lägger grunden i hur vi uppfattar 
verkligheten som självklart kommer att påverka oss. Däremot anser vi att vi i största 
möjliga utsträckning har handlat opartiskt och försökt att inte påverka respondenten 
eller resultatet. 

8.1.2 Äkthet 
Förutom de ovan nämnda kriterierna förespråkar Bryman (2011, s. 356) att en forskare 
bör ta hänsyn till studiens äkthet. Äktheten beror på fem kriterier, Rättvis bild, 
Ontologisk autencitet, Pedagogisk autencitet, Katalytisk autencitet, Taktisk autencitet 
(Bryman, 2011, s. 357).  
 
En studie ger en rättvis bild om en rättvis bild av respondenternas åsikter återges i 
arbetet (Bryman, 2011, s. 357). Vi anser att vi har återgett respondenternas svar i 
empirin med en jämt fördelad vikt mellan alla delar. För att säkerhetsställa att vi inte har 
missat nyanser i respondentens svar har vi lyssnat på intervjuerna för att sedan diskutera 
dem. I analysen har vi i största möjliga utsträckning försökt att jämt fördela textytan 
mellan de olika företagen.  
 
Den ontologiska autenciteten syftar till att besvara om studien ger respondenterna en 
bättre förståelse av den sociala kontext de verkar i (Bryman, 2011, s. 357). Under våra 
intervjuer med respondenterna har vi lyft upp aspekter som denne inte har reflekterat 
över. En dialog har sedan startat för att diskutera olika synsätt. Pedagogisk autencitet 
syftar till att besvara frågan om de medverkade har fått en bättre uppfattning av hur 
andra personer upplever situationen eller miljön de befinner sig i (Bryman, 2011, s. 
357). Under våra intervjuer har vilka motiv som legat till grund för ett samarbete och 
vidare vilka aktiviteter som skulle uppfylla motivet. En diskussion har sedan förts kring 
de aktiviteter som genomfördes och hur dessa kan påverkat företagets konsumenter. 
Detta anser vi har lett till en insikt i hur konsumenter uppfattar 
marknadsföringsaktiviteter. Om studien har bidragit till att den medverkande kan ändra 
sin situation har Katalytisk autencitet uppnåtts (Bryman, 2011, s. 357). Vi har även 
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diskuterat vad respektive företag har kunnat göra annorlunda i liknande situationer. 
Detta anser vi har lett till att respondenten har uppmärksammats på 
möjliga förändringar. Bryman (2011, s. 357) förklarar taktisk autencitet innebär att de 
medverkade har fått en ökad möjlighet att förändra sin situation. I och med att 
tankegångarna på förändring väckte diskuterades även olika förslag på hur företagen 
skulle kunna ändra sin situation i liknande kontexter i framtiden.  

8.2 Etiska & samhälleliga aspekter 
Under arbetets gång har vi beaktat både etiska och samhälleliga aspekter. Vid metodval 
har de etiska aspekterna fått en allt större betydelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014, s. 91). Principerna för forskningsetik är att de ska erhålla moraliska skäl för 
studiens genomförande (Denscombe, 2009, s. 193).  De samhälleliga aspekterna belyser 
på vilket sätt studien är användbar för samhället i ett större perspektiv. 

8.2.1 Etiska aspekter 
Det huvudsakliga syftet med att beakta de etiska aspekterna är att litteratursökning och 
studiens genomförande håller sig inom ramarna för vad som är moraliskt försvarbart. 
De val vi gjort i denna studie beskrivs i våra metodkapitel vilket ämnar skapa en 
förståelse för läsaren genom argumentationen för respektive metodval. För att uppfylla 
de etiska aspekterna vid litteratursökning har vi noggrant arbetat igenom samtliga delar. 
Detta innefattar att flera källor har använts för att visa en så tydlig bild av fenomenet vi 
ämnar undersöka för att inte skapa en skev bild av de teorier vi utgått ifrån. Det har 
även inneburit att vi varit noggranna att inte återge något som andra tidigare påvisat 
som om det vore vår egen utsago. Arbetssättet har även inneburit att vi löpande genom 
arbetet har refererat till de källor vi använt. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 
189) menar att plagiat och noggrann dokumentation om var en källa återfinns är viktiga 
etiska aspekter att ta hänsyn till. Vidare menar de att en undermålig dokumentation ofta 
leder till att referenser glöms bort eller att det blir tidskrävande att återfinna dem. 
Genom vårt arbetssätt har vi kunnat säkerställa att samtliga källhänvisningar är med i 
den löpande texten samt att inget av den skrivna texten är plagiat. Därmed anser vi att 
de etiska aspekterna gällande litteratursökningen har uppfyllts. 
 
Den praktiska metoden beskriver de tillvägagångssätt och metodval som legat till grund 
för insamling av empiri och analys av materialet. Denscombe (2009, s. 91) menar att 
studiens genomförande inte på något sätt får skada eller kränka deltagarnas delaktighet. 
Detta innebär att forskaren respekterar deltagarnas rättigheter, att de arbetar på ett ärligt 
sätt och tar hänsyn till deltagarens integritet. Då studien ämnat undersöka varför företag 
i Umeåregionen valt att sponsra Umeå2014 så har vi presenterat syftet med studien för 
våra respondenter för att de sedan själva får välja om de vill ställa upp eller inte. 
Denscombe (2009, s. 197) menar att deltagandet ska vara frivilligt och att deltagaren 
måste få tillräcklig information för att kunna göra en bedömning om denne ville delta i 
forskningen. Genom att upplysa att det är ett frivilligt deltagande samt genom att vi gett 
en presentation om vår studie har deltagaren själv bedömt om de vill delta eller inte. 
 
Vi har även säkerställt att anonymitet varit möjligt. Efter att vi sammanställt intervjun 
har denna skickats ut till respektive respondent. På så sätt har vi låtit respondenterna 
godkänna materialet för att minimera feltolkningar samt kontrollera citeringar. Detta har 
genomförts för att undvika att texten framställs på så sätt att respondenten kan skadas av 
dess innehåll vilket Denscombe (2009, s. 195) anser bör undvikas. Utifrån dessa 
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åtgärder anser vi att de etiska aspekterna är uppfyllda vid det praktiska genomförandet 
av denna studie. 

8.2.2 Samhälleliga aspekter 
Kulturella evenemang är viktiga för samhället. Kulturen bidrar till en ökad social 
tillhörighet, den kan öka attraktionen för en region för både företag och turister samt att 
den kan driva den ekonomiska tillväxten i en region (Tillväxtverket, 2015). Studien 
bidrar därmed till en ökad förståelse för hur företag i regionen kan vara med och bidra 
till detta. Kulturen är ett sätt att få stadens medborgare att trivas och ur en samhällelig 
aspekt så kan företag både hjälpa till att bidra till detta. 
 
Studien påvisar även att företag kan samarbeta för att tillsammans skapa värden för 
stadens invånare och övriga intressenter. Samtidigt gynnar samarbetet företagens egen 
verksamhet vilket kan bidra till expandering och att fler arbetstillfällen skapas. Studien 
kan därmed fungera som en brygga mellan arrangör och företag för att skapa en 
förståelse för hur de tillsammans kan skapa värden för samhället.  
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Appendix 1 - Intervjuguide till de sponsrade företagen 
 
Formalia 

• Presentation om vår studie. 
• Tidsperspektiv (30-40 min). 
• Möjlighet finns för anonymitet men önskemål finns att få citera respondenten.  
• Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 
Kanske inleda allmänt, få ramen. Undvik “känsliga” frågor. 
bästa/sämsta kontraster 
 
Fråga 1: Hur jobbar ni med sponsorsamarbeten över lag? 

• Har ni/har ni haft flera samarbeten? 
• Har ni både stora och små aktörer som ni väljer att sponsra? 
• Jobbar ni efter specifika kriterier som aktören ska uppfylla när ni gör era val? 

 
Denna fråga är till för att ge en förståelse för hur företagen arbetar med sponsring. 
 
Fråga 2: Hur inleddes sponsorsamarbetet med Kulturhuvudstadsåret?  

• När inleddes samarbetet? (Tidsaspekt) 
• Vem tog kontakt med vem? 

 
• Hur motiverades ni till att ställa upp som samarbetspartner? (Om företaget blev 

kontaktad av Kulturhuvudstadsåret) 
• Vilket motiv kände ni lockade mest? 

 
• Hur såg beslutsunderlaget ut när ni valde att ta kontakta Kulturhuvudstadsåret? 

(Fanns det någon person som var extra drivande i processen?) 
 

• Vilka från företaget har varit involverade i beslutsprocessen? 
• Vilka insatser har ni bidragit med? 
• Hur har motprestationen sett ut? 
• Vad var viktigt med motprestationen för er del? 

 
Denna fråga är till för att kartlägga hur samarbetet inleddes och hur Umeå2014 
motiverade företaget att ställa upp som samarbetspartner. 
 
Fråga 3: Vilka motiv anser ni har legat som grund när ni valde att ingå i samarbetet? 

• Finns det något motiv som var det enskilt viktigaste? 
• Var det något i Umeå2014:s program som motiverade er att ingå samarbetet? 
• Hade ni något sponsorsamarbete med annan part när ni inledde detta samarbete? 
• Påverkade detta valet att ingå sponsrings-samarbetet med Umeå2014 

 
Denna fråga är till för att utröna vilka motiv som legat som grund när företaget 
beslutat att ingå i ett samarbete med Umeå2014. 
 
Fråga 4: Vilka fördelar och nackdelar såg ni med sponsorskapet? 

• Såg ni några risker när ni ingick i samarbetet? (Specifikt evenemang) 
 
Denna fråga undersöker hur företaget initialt värderade evenemanget. 
 
Fråga 5: Fanns det en målsättning med vad samarbetet skulle generera? 
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• Har ni gjort någon uppföljning av samarbetet och hur har detta i så fall 
genomförts? 

• Har ni gjort mätningar av hur effekten av samarbetet har sett ut? 
• Var det något som har fungerat bättre eller sämre än förväntat? 
• Upplever ni att ni har uppnått det resultat som ni önskat med samarbetet? 

 
Denna fråga är till för att få en förståelse om det har funnits en tydlig strategi genom 
samarbetet, med tydliga mål, genomförande och uppföljning. 
 
Fråga 6: Om ni fick möjlighet att göra om det hade ni gjort någonting annorlunda? 
En rent spekulativ fråga för att få vetskap om de känner sig nöjda i sin helhet eller om 
något kunde gjorts annorlunda. 
 
Avslutning: Har ni sammanställt några rapporter som vi kan få ta del av? 
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Appendix 2 - Intervjuguide Umeå2014 
 
Formalia 

• Presentation om vår studie. 
• Tidsperspektiv (30-40 min). 
• Möjlighet finns för anonymitet men önskemål finns att få citera respondenten.  
• Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 
Fråga 1. Ser ni någon skillnad på sponsorskap/samarbetspartner? 
 
Fråga 2. Hur klassificerar ni olika sponsorer? 

• Finns det specifika sponsorer till varje evenemang/större event? 
 
Fråga 3. Hur har samarbetet sett ut?  

• Vilka resurser har företagen bidragit med? 
• Hur har er motprestationen sett ut? 

 
Fråga 4. Hur motiverade ni företag att ingå ett sponsorskap?  
 
Fråga 5. Hade ni några krav när ni valde att närma er potentiella sponsorer? 

• Skulle företagets värderingar stämma överens med era? 
• Hade vi kunnat valt ett bryggeri? 

 
Fråga 6. Har det funnits företag som varit intresserade men som ni inte skrev avtal med? 
 
Fråga 7. Var det svårt att locka sponsorer eller sökte dem sig själv till er? 
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Appendix 3 - Intervjuguide till eventbyrån Heja! 
 
Formalia 

• Presentation om vår studie. 
• Tidsperspektiv (30-40 min). 
• Möjlighet finns för anonymitet men önskemål finns att få citera respondenten.  
• Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 
Fråga 1: På vilket sätt hjälper ni företag som vill sponsra ett evenemang? 

• Blir ni alltid anlitad eller kontaktar ni företag med idéer? 
 
Fråga 2: Ser ni någon förändring av andelen företag som väljer att sponsra 
kulturevenemang inom Umeåregionen? 
 
Fråga 3: Har ni varit involverade i evenemang som är kopplade till Umeå2014? 

• På vilket sätt har ni varit involverad? 
• Vilka typer av företag har anlitat er? 

 
Fråga 4: Vad tror ni är största anledningen till att företag valt att sponsra Umeå2014? 
 
Fråga 5: Vad har ni sett för möjligheter som företag kan dra nytta av? 

• Förändra image gentemot kultur? 
• Bidra till samhällsutvecklingen? 
• Öka medvetenheten om varumärket? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


